


اليهود!طاكلةدب

التلموديشالمرحلسفي

(الاولالجزءأ

وأقسامهاريخهاتا4المشنا

الدينيضعقائدهاوأهص

منصورسيدالمعبودعبدمصطفىد.

القاهرةجامعش-الادابحليش

القاهرة

*5002اهـ-426

ht
tp

://
al

-m
ak

ta
be

h.
co

m

http://al-maktabeh.com


مح!س!ط!أ

النشر5للاعلا!احع51

202،تليفاحس /r!trlov..

0/2"جواله %0IY.1..OY

Email: rawajone@ yahoo. com

Email: rawajone@ hotmail. com

الأولمجهال!بعة

:الإيداعرقم

037 nn, Hotmail. com-F mail: mmans



اليهود!طالادب

التلمرديسالمرحلش





عهtإهحه

بم!!ااأ

هـرحياتيزهراتوالىدرييرفيقضإلى/1ء

برحمتهَلاإ!يجمعناالقديرأنالعدياللّهأسأل!ءلأ-

كاا!.!عليهالقادوهوذل!،إلم!أاردبوولي

الاعلىوسالمؤكى

مصطفى





وصعاتدحصاتصممهاعصرمكلوشمير/عصورعدبملىااليهوديالأد!مراحلئقسم

لهايتعرصالتيوالاحوالالطروكددمعلودلك،عليهاللاحقةاولهالسادقةالعصورمىعيرءعر

ظكدقسم-وكملا؟لأددتالكصوصعلىأثرهـ!دلكدسعحسمما،وسياكمياتاردحياالمهود

وصسسائرتلدلك"التنريعيةدمصادرهاليهوديالأدورارتمالمطلىاالاةسارةتحدرتاريحياالعصور

القوةصدمراحلمرتقدالعيردةاللعةالأر"العسريدالأدسوليساليهوديدمالادسالآدورهدا

لج!ادعدسدقدتمدىلماروقلتلىالأوالحالةبدهاالحتاكدشطتالحالودطسيعة،،المسس

لااليهوديةاليمتاتتتولمحسلمودالتاليوالشدوير،الصتادةساليماوديتوقسلمدلكومع(بان

وشروحهماددهملمكتادةكيهيحيورالديالعصربالسائدةاللعةاليهوداسشحدمث

ميهااسنحدمواالتيالوسطىالعصورحتىداليوطديةواحرى،رامبهiLمكتمواكتارة،وغطسبرمم

مثلأدده!المكتادةالسركوديرديسهامرحواالتيالاورديةاللماتحامسإلىهدا،العرديةاللعة

واللاديمواليديشية

مع(السريالادورمصطلعمرواشمااعماليهوديالأدسمصطلعمحوردلكعلىودماء

السكيكترةءطهر،أدهعمريمصطلحصأحدثدمسمههوديمصطلحأرالاعنكارمعيرالاحد

اورمر-اللامعليه-إدراهمهـاسسدطححرهمعطهرقدعمىمصطلحأرحداء4السادلى

المديكمصالمشرةعاىللدلاكيهوديادورمصطلعاستهدمتأديمإلا،كلسطيرلىإالمكلدادمير

لارودلكد،المديمالعسرىالادسدمرحلهالممظدرهعطمبإليهانشارالتي(المهودىالادسناردح

المهودلدىالأولالمندسسالحظوهوالتد!العهدهوالأساسمصدرها

الشالىالمهوعلىمقكميمهاكسسيمىاليهوديالادسمراحلىاهمأما

القديكل،اليهوديالأدبمرحلش-(ا

وشعد،مق003حوالي،حتىدسأتهمسدالغددماليهودىالأدسمدهـالمرحكوشصص

لمادتيشوالسفوداتالحسادعصعلىعلاوة،المرحلةلهددالرغيسالمصدرالقدماالعسادحمتاس

العهدطياتديرعكهاالحدتوردوالتيالممقودةالاسمارحامسلىاهدا،القليلالاممهابصلما

،ييوداكلوكراحطسمر"ولااسراتيلملوكأحمارسمر3و!،امراساحروسسمروممهاْ،القديم

وعيرها،الرائيداثارسمرو

،التلماهدىالامهدداالاداماصرماد2(-

حض3ق03حوايىمرلهاحيورحب!!لملأيردداوقر،رسمتصبفرسلماالمرحلةهدءونمند

،الىرالحطالمش!االرنيسيرلفسمسهالتلكودحماسهوالمرحلةلهددالاساسوالمصدر!م005سمة



lUْ,'-,سوالصروكةالقمادوديةعيرالتالىدالإصاكةهدا yI

الوسيمر،اليهوديالأدبمرحلش3(-

،ام07حتكطم005منلهايررعحيث،قرئاعشراثتيحواليألىتمتدالتنالمرحلةومي

دعصحاسطألىالإمملاكمهالسلادباليهودحتسهكبمادنمنلالمرحلةلحدهالأساطروالمصدر

والكرديةالشرقيةأوردابعيرهاأوالعسطدةساللكةسواءاليهوديةالسعتادات

الحديث!اليهوديالأدبمرحلش،،-

داللعةثما،سواء،الألىوحضالميلاديعشرالناصالقررصالمرحلةسدهونمتد

ودمدطكااسرانملقيامقولكلسطربأو،لمالماادحاءشضاللماتبكىعيرهااوالسرطة

عمىوأ،اليهودىالتثردعمصادرمىالماديالصدردسم،تردقاالسطسا!طسدابودقدم

العهدسعيسسكلالديالتلمودسىالرنيسىالحرءالسصهدادمنلحيت،المسادصا!قدهدا

يعدومعتقداتأهيكارطىتصكهوماالمشاتاريععلىوالوقوساليهوديالتشرطعمصدريالقديهـا

العهدحمحاتهاءسدالتلكودحاحاماتصاعهالديالكقدياياطاطرمكركةبعطيصكاقدةدا

عا!ثتهاالتيوالككسيةالاحتماعيةالأحوالعلىالوقو!بيسدلكيسيد-دا،وتدويمهالقديم

عىهصلأهدا(واححامه!اتشردكاتهمعلىدلكاسيسكطاسومديالحقمةتلكباليهوديةالحماعة

التيالسياسيهللطرو!تسغاوالتاقلمالتسيصتستطيعالتياليهودقيالتمحصيةلطسيتالإلمام

المحملكةاليهودىالتارطدعمراحلصدلكدتصع!كاكيهادعيشور

وصعصالميوالتروحوأقسامهاوتاردحهادالمشادعريفااولأاليكتاسهداءوسقدم

الكقدورالمصاطرلأهمدلكدكددعرصثم،والسلسطييالسادليدسوعيهالسلمودسهاوسطونتعليها

لعةصالمتسالتميرتالتيوالاسلوفياللعوطةالسكاتأهمعرصسداولثم(المشساتصمهاالتي

حستلأالسشهالمشماأقسامنمنلالسصوصسطكحموعةطتقديماليكتاطسطكداودحسهـاالقدكطمالكهد

الستهالأقطمامطىسكلكىالآولالممحتمىالأولالكصلأحكردا

فطكنقصذاالطسكتابهدْابسذوإن،ادوالسمطالتوفيمسدسإلتساليوالمطه

علىمنهاوادكطلمودبش،عامسبممطنشالسو،بسراساتالدعطقالعربيشالمسكتبش

،الخصوصوجه

،،،القصدوراءمقوالله

لمؤلفا



الح!لَات

الموضع

وأقسامهـاريخهاتا!المشناولا!أ

واصطلاخالشةالمشنا(1)

لحةالهشط(1)

اصطلاخاالمشناور()

اليهودعندوادمبتهاالمشحامنزلة2(.

وأقسامهاالمشسانشاة)3(

المتهـناةت()1

المشنااقسام)-(

والبذورالرروعقسملأ!ه.66562الأولالقسم-

والأعيادالواسمقسم7.ءالا665االثاديالقسم-

!07101.لنالتالقسما 3Vالنساءقسم

الأصرارقسمأ!7ا!الم665.الرادعالصسم-

المصدساتقسمدسيلا!ه77ا07+الخامسالقسم-

الطهاراتقسمأ+66لا665لسثادساالصسم-
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الموضوم

وشروحهاالت!ناصيةليهؤالمرقاموقص()5

وثروحهاالم!ثسالحةا)6

المشنايهـوديسفىالدينيئالعقاندأهص،ثانيا

اكألؤية(1)

الأحرويةلعقائداصالوقص()2

اليهوديغير-الأحرسالموقص(3)

وأسلوبهاالمشنالخشكالئا،

الشنااعه)1(

)!(أ!كلوطالهشنا

المختارةالمشناويشالنصوصمقمجموعشرابغا،

والحراحع!وامتىا

الصفحش



كًا:داصطهلفةًالمانشا)1(

لغش:المشنا-أ

حلمهوهياالتحرار")ا"و"ا"التعلمالسرلةاللعةب3لملأ!7مشناحلمةتعني

المعلالآراميةء-الأرحععلىيقاللحرردمسىل!ا!7المعلم!مشتقة

و"تعلم+ا!""2ودرسقصبمصى!؟لأ

،*الإعادةو*التحرار+صمعرلهاشحقدالعمريالمعلادأليق"ولذحر"حانوغ

احتاحالديالآراميالتأئيرحلالصودلكه،التعلمو"االدراسةْحدلكيعميصسعوأ

أهميهعلىتحتالنيالمشنولةالأحساملحثرةالمعسىهداتاصلولقدالسرلةا!"اللعة

حانتالتنالطريقةوهي،تمافااستيعادهيتمحضعديدةلمراتالدرسgreyتسرار

ا!"والرومانواليوناروالصينييرالهمودمثلالقديمةالشعو!مدالعديدديرشانعة

االإعادة"معاديعلىللدلالة(القديمالعهدبالمضماحلمةاستخدمتولقد

وحانتاموضوغا)ْودلات!لىحمسةصيقرىكيماوردتحيثا"،التشيةوو"التحرار

علىالحلمةمعمياستقرأرلعدولحن،التورحر!تحتالقصيرةالإمالةدحرحةئحزَك

القصيرةالإمالةحرحةصال!ورحرستتمسيلالحاخاماتغثر*،التعلمو+"الدراسةإ

"األسقحاصحودرححْ،7دلمي!لمألي3لملأ!7حامةكتحوت،الطودلالضتعحرحةإلي

"ةالتورا"وحلمة،7ا؟33م"المقرا"لحلمةاللمطيةالمماثلةمدحموعالتعييرهداحدوط

وشرائعها)"التوراةعاىتدلمصطلحاتوحميعها،7؟؟لإهلاخاها"وحلمة،+أ؟7

التوراةمستويإليلهاوالارتكاه،المشناسرلةلرسحالحاحاماتمىمحاولةالهايمدووكيما

وقدسيتها



يشالتلمؤالمرحلشفياليىديالأدب

اصطلاخا:المشنا-ب

والتماسيروالوصاياوالتعاليمالأحيداممهموعةدانهااصكطلاخاالمشمانعزفْ

عهدحض-السلامعليه-موسىمحهدمنشضاهةْ)!(،ت!اقاتعرالأحيالالتيالتشريعية

ومتنه،التلعوداساسلدلكواعتسرت1(،اوتسحيلهابقنسيتهاقامالذي+)*"هناسمييهوداْ

المعروفةشروحهاانتهتحتىسبتطوماالمشكادأحيالمروزا-تارسخياأحيالهامتدتالدي

ومتلهاالميلادقبلخمسةقرورعشرةفترةإلي-التامودمسميتحتمغاقحمعادالجمارا

علىتشقملحما،وأحيعامهاللقوراةمفصلةوتفاسيرشروخاتتصصوالمشكا

اليهودوأحوالطروفلتوافققياشااسقنكاطهاتموادما،التوراةج!تردلموقوان!أححام

اليهودحاحاماتوتحاربحبراتلتراحمجملةفي،ميهيعيشونالديالعصرلطكيعةطكقا

11السكيراامفاتعبر

اليمولى:عندوأهميتطالمضنامنزلة)3(-

الدسية،الانحاهاتحالمحةوعلىاليهوديالتراث!الأثردالعةمحادهالمشكاتحتل

ياتيالنشردعمصادرصممكدزايعتبرودهافاليهودوالسياسية،قتصادية،والاحتماعية

دكاولهمءعديدةمحاولاتاليهوديالديرولرجال"مكاتمرة)!ا"التوراةبعدالئاديالمقامب

مدهلضارإليإشارةوباليهودلديوالإلرامالقدسيةإحسالطلحرض،وشروحهاللمشط

للقوالرشمولةصياعةحونهاأليترحعالمشكاقدسيةأرديورادتول+يريالمحاولات

نحامائهاموسىعلمهاث!ا-السلامعليه-موسىإدى-تعالي-اللهأوحاهاالتي

الحتادهبحاءمامعهدابتستويالطاعةواحمةوالنواهيالأوامرمنفيطمافإنوعليه

)!1(المقدس

صاليهوديالديررحالقالهبماتأثرهمدي"ديورالتول"حلامصويتضح

حا?ماولير،كيهاوردمابديسماويحعلتهلدرحةحيكامكهاوأ،وتعاليمها،المشكا

التي،الشميةدهدهيعقرفونلاأدكسهماليهودأرألييشيرالىدولىنمسهالمنكدسالحتاب



التلموديشالمرحلضثياليهودىاذدب

رجالمعحدلأسلممالوحرىأناحيةومن،لاحيةمنمداوالحديدالقديمالمهديىتحمع

-الأولالتشريعيحتالهم-القديمالعهدلمكزلةترقيالمشكامنرلةأد!اليهوريالدين

الممالطاتمديللشكمجالأيدعلالماأنكتكقدالضديمللعهدالمحتلمةالكقدمدارسكإر

حالمووهداالمصدرلةأوالنصيةأوالتارلخيةالماحيةصءسواالحتابمذالهايحالتي

شكامة؟المنقولالسظعيالحتاورعنكماراالتدويرلهاوتيالديالحتاور

إحداهكاشرععضتلقيقد(السلامعليه)كوسىمإراليهوديلاتراثووفقا

دافيهشكلاومماالمشناوهيالشمولةالشريمةوالأحرىالتوراةوميالميعقولةالشريعة

محاولةألاموما(السلامعليه)موسىإليونسشهاالشفولةالشريعهببرالرلح!هذا

لهدهقام،والإلرامالقدسيةصمةوأحسالهاالمشولةالأححامعلىالشرعيةلإصكفاء

كهيفتونأويقولونهبمااليهودلإقناعاليهوديالدينرحالالمحاولة

لعصاقتسعأراليهوديالدينرحالقكلصالمشناتقديسمحاولاتنتاجصوحار

إلهمحتىالتوراةمكرلةمرأسميمنرلةبسصهموضكمهابل،بالفولسوماوقدلهااليهود

كقط)!11لالتوراةولشتعلالتماليمتلكيقركالذيلليهوديحلاصلاأنهيرعمون

المرقىحميعتقكلهلمايشكالتقديكىالقائلالرايهداارإليهالإشارةتحدرومما

يرلمحصوالمالدين-حالسامرليروهاحمتهالدينيهالفرقمذهلمضنرفصتهلل،اليهودية

حيت/القديمالعهدءوالمحتولاتالألبياءقدسيةحدلكوأنحروالل،كقطوثروحهاالمشكا

حدلك،وحليفتهتلميدهيشوعسمرإليسالإصافةمقطالحمسةموسىأسماريقدسوداألهم

الأحرىالمرقىمروعيرها،كقطالقدبمالعهدفدسواالديىالقرازوروأنحرمارلمحصها

ومرتبةمنرلةإليورفعوهاتعاليمهاوحافةواححامهاالمشناقدسواالديراما

الديالأساسميوشروحهمرازمم2حانتالديرالرلانيورراسهمعلىكياتيالوحي

للمشسا"الريانيورسسكتقديسهمعللولقدللمشسظحمعهمالتكائدم"بعليهْاعتمد

رلياهوشئونمورألدورهاتكطهـاالتنديكهشرائعمناليهودييهمماحلعلىلاحتوائها

والاحتفالاتوالصلواتالطقوسشرحعلىيقتمكرلاحليحياراتكاعهانطرج!كالمشسا



التلموديسالموحلسثياليهودىالأدب

لصلاقاتهميتعلقميمااولينهم!يماسواءومعاملاتهممعيشتهمسبلينط!اوالما،الحهنوتية

الأخرىلالش!وب

لحاسةلافدتهمأنهافيهحارأواأنهمللمشكاتقديسهمبمعالاتهمشدةصوكاار

عمهعحرميمالححتلألها،الدينيةاماليهمعمقالدسيمتشحوالهاالفحرلةاستلهاماتهم

القديم.العهد

أقسامط:فىالمانظنضعأقي-()!

المشنا:نشأة)أ(-

صورةعلىسماعيةأوشفهبشريعةالتاريخبالقديمةالشو!حكيععرهتلقد

حاتإليالممعولوسارسةقائمةالشرلعةهدهعناصروصقيتوالعر!والتقاليدالعادات

الواحبحمعهاوحري،والتصنيفاوالتبو!،الندوسنلهاأوتيالتيوالقوانيرالتمرائع

محتولةوصحاثص

ارتبطت-سالمشناعرهتالكص-البهودلديالسماعيةأوالشفهيةوالشريعة

القواعدحكلةصدلكحرحتحتىحكبإليحشاحميعهاتضاكرتعوامللعدةنشاتها

لدي!المتعلقةوالرواياتوالتفاسيروالشروحوالأدليةالديصيةوالتصاليموالشرائعوالوصايا

التارلح"!1(مدىعلىإكسرائيلليوتارلح

إليالقويةأصولهتصودوالتيلليهودالمتدهورالسياسيسالوضعالعواملهدهوتكدا

وقدم07الروماليالسميواخيزا،قم586الكابليالسصيثم،قم721الأشوريالسي

إسرائيللكصإليالالتسابج!العمكسيهالرالطةصكياعأليالحاللطكيعةالأوصاعتلكأدت

وسسلهتعرضواسبيحللصدالمسسيودماأليهااتحهالتيالمحتمعاتبالاندماجصسب

لعدوخاصة،)!ا"اليهوديةللديانةالإسراثيلييرصحبيرنعداداترثعنهلتعالديالالدماح

العهدبحاءمامعتكاقصاباليهودأوقعقدإنهحيتم07الرومالي-الأحكارالسكى

العهدصحا!وأالمختاراللهشبلحولهموالامتيازالتمردعلىحثهمطالماالديالقديم
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يشالتلمؤالمرحلشفىياليهوالأدب

ومتعددةحثيرةوالخصوصيةالاحقياركحرةأليتشيرالتيالتوراتيةوالسصوص،الأبدي

شصألتلألك"V(60)9-التتميةبوردما-الحصرلا-المثاللسبلعلىصها

الشعوورجميعصاخصشنالهلتحودماألهكالرطاحتارقدإياكألهكللرطمهادس

لحمالرطالتصئالشعوطسائرصأحثرحولح!امنليس،الأرصوحهعلىالدير

الديالتسموحمطهاياحمالرسمحسةصلل،الشعوسساثرمنأقللألحمواختارح!ا

ملككرعوريدمراراوديةسيتصووراحمشديدةبيدالرطأخرجح!الآلائحماقسم

محارلاالممادسةالقوراتيةالمصوصتحملهاالننالعريضةوالآمالالمراقةكاالوعود

ماطلبلماحتيارهبالسمبهيالتيالرورلمحبةسسلاوأصسعالواقعأرصعلىلها

اليحهعاؤعدالتيالشعوطسائرأماموصعةومهانةذلبكهممرسرواقعصيعيشونه

فوقمحائالليهودارالإكسرائبليالديميالمحربتاصلحتى،والسيادةعليهالالسيطرة

دلكومع)111الأحرىالأديانأملسعيرهكيهيشارحهلارلهمعميثاقءحإنسارال!شر

موحد،سياسيحيارلخلقمحاولةبالرومارصدوالعصيارالتمردعناليهوديحمهل!ا

كشلتولحى،ام35عام!ا)لرحوحباْع"سهنامماهوالتمردمطاولاتحرآوحار

مراحرولمالت!يهودا"دمرتأردلكنقاجمنوحالىالرومانيةالتوةحهةموابمحاولته

اا!االحليلإليالفهااكيةالحياة

تمردمموقمععلبسمانتصرالديالروماليالإمسراطور+مد!لارلحتطولى

حصيمناسصاعهاسموهو!حاليتوليساأيليا2ودعاها)2أورشليم11اسممحالل،لذلك

المتدلسبارروماليالواقيالمعبدوهو+الحاليتولواسم+الجيوس11وهوالأولالسه

لهااياا!!اإليهاالدخولامناليهودوماعحرمحما،روما)!!ا

قد3الماديمالعهدلأداسااموانداليهوديالديىرحالحارالظرو!تلكطلوب

يعدولماليهوديالديىرطاليمطكمادا،ولحمياعروارمدابالسهائيشحلهواتحد

لسيمحارمماكبعدولمالحتاطاحتملكهاديطهرودا؟الأسمارمدولواليهودالألسياء



التلموديترالمرحلشثياليهودىالأدب

ظلفياليهوديالديررجالامنيدادفماالقديمالمهدبحديدلسعرمحانولاحديد

حولوديكياسياسياالمشتتيراليهوديحممواأنالاوالتكاقص!اتوالاضطراباتالأوضكاعهده

علياةكقورلطهمنفلالدوالإلزامبالقدسيةيحطىولحيوملرمثابتتشردميقالود

ماإذايكالواولىغرقىكهماليهوديةالديالةاتساعوعقولقلولاإليخلالهامنيكمدور

اليهوديالدينرحالرعمولالفكل،حاذلةامصادقةومتاواهمومراعمهمادعاءالقمحالت

موسى-علىنزلمصهوللعكدهمصليكدوأححاموتكاليمفتاوىمنيملنورماأر

المتاوىتسميةنشاتهكاومنأليهموصلحضشفافاورويسيكاءفي-السلامعليه

المدودهالكصوصعىلتمييزهامحاولةفي،الشموكةالتوراةاوالشفويبالقالوروالتماليم

اا!االقديمللمهد

واليالآحرىالشعو!بالدولا!مناليهودحمايةأليالمزعومالقالورولهدهـهذا

محيحمطالقديمالمهدوعودمصداقيةلمقدارالنفسيوالصراعالتكاقصحطرمنوقايتهم

والتعاسيرالشروحجميععلىالقالونمدااحتوىولذلك،ودينانساعصبيتهلذلك

والأحلاقيةالديكيةالحياةمحالاتحامةعطتالكدوالأححاموالوصاياوالقكاليم

الأكسطوريالكطاقإليوالومكاياالأحيدامحدلكوامتدتلل،والملميةوالتاركخية

ا!لعولحلورياْوا

المحاولاتأرالمرحدومن،وتكسيقهاالمشناحمعسبيلفيمحاولاتعدةحرتوقد

قيرالحامصالقردبالبالليالسبىكمدألاتسدألموتقييدهاالمشساشرائعلروايةالأولى

الحتسةلكترةالإسرائيليالتاريعلاحثويسميهاالكدالمترةوهيطوللا"!"،لرصالميلاد

رواةوهم-التسائيممرحلةوتسبئساتكرةعررامنتكداوهي،60631!ه31++7ا

وحهعلىيمر!ولا،التانيالجحليهوديةآلاءهميكدوماعلىالستسةء43و-المشكا

)الصديق(،شمصولىحتىعرراصالممتدةالعتؤةتلكحاحاماتصحاحاماياكسالدقة

الأسماء)!!"محهوليالحاخاماتكتؤتتنركدلدلك

السالليالسكدتليالتيالمتؤيمعكي*مولاليوسصشمصورأرْحيرءودلك



يضالتلمؤالمرحلشفياليهوديالأدب

حانتوالتيالحبروالحكيسةكفترةكلسطكىأليالمارسي"قوركذعهدفياليهودوعودة

وترتب،اليهودلحياةالملائمةالقوامحدسىالأساسيةمصمتهمعضواوعشررنمائةتفسم

12الصديقشمعور!انحذلكيدحرحما،المحتلمةوالساداتوالطقوساليوميةالصلوات

ومَنهوألحقوإنما"رحالهامنيحنلمولحكهالحبرىالحكيسةلرجالمعاصزاحالى

!6"'3+الحبرىالحنيسةبقاياا"بلفولقبوابهاعاصروه mا!!(16؟7لأ7شلمه،

اليكهودحاخاماتلأرسدلكوسميتالأرواجمرحلةالتكائيمعصروتسبق،الحتبهفترةوتلي

حواليوالهيرورىالمحاليالعصركىل!الفترةهدهيىتقعالكّساثنينخلالهايتعاقكوىحانوا

م)1!اق3.-015

آرازممحفليتاليهودحاخاماتمنأزواجخمسةالأرواحهولاءصبررولقد

واححامتعاليمصكصالآراءتلكأدراحكاليأدىمماالحاحاماتسمائرلديوالتاييدلالقبول

هم.الأزواحوهزلا.المشكا

المحاليسحرو!أيامءعاشاوقد"يوحناىصيوسي"ويوعرر"صيوسي-ْا

الميلادقكلالئاليالقررمنتصففيايالأولى

و"2يوحكا21ْللمحابيمعاصراىوهما)2الأرليليلتايولرحياْبسيوشعْ-3

الميلادكملالأولالقررمكتصصأي(ميرقانوسْ

إسح!درالمحاليالأميرعاصراوقدشطعْلنشممور2وا*طبايبنلحودا3-21

الميلادقكلالأولالقر!منالأخيرال!صصفيسالوميوالملحةيكاي

القررأواحربأيالتالي11هيرقانوسعهدْككعاشاوقد!أكطاليورو""شسيا"-4

الميلادقكلالأول

لمسباوالمسيحميلادقكيلهيردوسالملكعاصراوقد)شمايوهليلْْ-5

ا!تقريباالوقتا

المعليالحمعلمحترةهيللميلادالأوليرالقركيرنحتلوالتنالتكائيملمحترةوحالت



النلموديشالمرحاضفياليهودىالأدب

والتيالمحتلكةاهلتسسالشرائعوالضقييدوالتسطيمالتنسيقمحاولاتلتحرارودلكللسفسا

اهتمصاولأنهأليهفيعريمايلوهوالآرواجكترةروجيحرآحدأطريقعنسدأت

روحهصشهرتهاحتسصولقد،مختلفةأقسامألىودقسيمهاالمشكاوتحميعتحطيط

شهرةأحسسهمماوالأخلاقيةالديكليةآراثهعلىاسعحستوالتيالمتشددةعير/السمحة

)ا!االحاحاماتع!ساثرحاصه

المشناأقسامداحلىوالتسطيماتالئعديلاثسصقامالدي+عنيسا!هليلد!دوحاء

الدينالمتاريلنتلاميدهصمحموعةسعدهمنوحلما،المهمةالدقيقةالحرشاتدشرحواهضم

التالتةالمشماملامعصوشروحهمومساقشاتهمآرا،هموظلت،لهحهولهحواتصاليمهحفطوا

والأحعسامالتمصيلاتسعصأصاكطالديمئيرالئلاميدْمولاءأسررصو!اد

عقيسا21أستادهمندمتهموبسمقوهصوآراءتعالي!اديرالوصلحلقةبمتاسةاعتسرتللمشسا

يهوداالسهائيوصعهافيوتصسيدرهاتحمي!هاقامالتيالشمودةالشرسةنصوسير

سسقتهالتيالمشمامحموعاوردلكتحميعهفي"هناسييهودااستحدموقدهناسي")!!"،

ء-ارتاطماوادا،التشرسعيةكقراتهاصدقرةحلمدوتحققويدققيمحصكحار

صهايتأ!دحتىوتلاميدءركاقهيهاوصحاداالأقوالدعصء-الأحيارسعص

تاصيلهاعدمصالتأحدلهتمماإدايحدكهاأو،الصحيعالموصعويصعها

رأيهتحالسالتيالمقراتسصإدراحإلييصطرحالىالأحيارلعصوب

آراءطهرتولقد،وتلاميدهركاقهصالحاحاماتعليهايحمعحيرج!الشحصيا!!(،

هساسيايهودا"2رمطهووهل،المشسالحمعالحضيقيالرمىحولاليهودالعلماءليرمحتلمة

عاصروءالذيرالحاحاماتومعه،ميمورْصموكس"مكريعنه؟متأحرةلمحترةام،لالمعل

2"راشييريسيسما،الرصيةكترتهوءا"هكاسييهودايدْعلىكعلأحفءأدهاالأسدلصىء

والرأي،هماسيْيهودا)1زم!عنحرةمتأكترة!ختتألهاوآحرو!لم"ينسحاقسشلومو

المقتطماتسعصإليهاأصيمتولسى،يديهعلىودقحتخمت!دألهاللصواسالاقرس

ثقةقرعرعلموآينكاالعاماللشكاهيحلءستيزاتعيرلم!است،إط،التاليالحيلب



يسالتلمؤالمرحلشكيىاليهؤالأدب

ءالمثالسبيلعلىوردماموذلكعلىوالدليله!اسييهودا+مشنافياليهودمعطم

علىيوسيراليْتعليقوردحيت4(.0)03الأمتعةاوالأدوات*بمعتي73"هسحث

ممابالملهارةوانتهيلالمجامممهبدأحليملممحثطوليفيهْفيقولحعيلالمبحت

ومداالحيفيةلهذهعليهيعلقحتىأمامهوسقخامحموغايماملأالمبحتوجوديفتضي

،أخرىناحيةمنتارلخياجمعهفترةعلىولا،لاحيةمنالقسمأححامعلىينطبئمالا

الحاحاماتمعوحلاكاتالمذحورالمبحتداخلومناقشاتآرا.لفسه!يوسيلْتردحيت

يوسي"وارخصوصناالتارلحيةفترتهعنولمقيحهحمعهتاحرعلىيدلمحاالآحرس

الحيلمنإنهحيث"الثانيالقرنوددايةالميلاديالأولالقررلهايةأليالتاردخيةفترتهترجع

لهداصاسيْيهودا+جمعمعيتفقصاالممطقولحن-المشسارواة-للتناثيم)!!االثادي

إقحامأماالميلادييرالثالتالقونولدايةالثانيالقرننهمايةفيالممثمناصاحتضمنالممحت

الم!حتأحسا!لضرص+هناسيجهودا!سدوصعتالتنالإضافاتصفهو"يوسي*تعليق

سائرومحدا،للمبحثالتشريمىيضرالمضمورلمالإقحامهدا(رولري،حاصةأهمية

حاصة-اليهودمعطمقماعةعلىيدلسما،مناسميْيهورابعدوصعتالتيالإصافات

هناسييهوداعصرإليوت!قيحهاالمشماجمعنسبةفيعامةوال!احثين-

المشنا:أقساص)ب(-

أقسام:7ءطر7011'لهـا!تسمىأقسامستةإليالمشنا+صاسييهودا"قسم

علىيحتويحرآاختصاروهناك.الستةالأقساملمصني!ا)ْللأ"هإليوتحتصر،الستةالمشسا

يشيرحيت"ا"!ا7اْلارلاا2وهو،الستةالأقساممنقسمحلاسممنالأولالحر!

الثاليالحرفولشير،البدوراوالرروعلهمعي.لأ!ه62وموالأولالقسمإليالأولالحرور

القسمإلييشيرالثالتوالحرف،والأعيادالموا-لمعني.6ألا،لموهوالثانيالقسمألي

يعنيالدي2!7ا"أ.رالرالعالقسمإلييشيرالرالعوالحرس،النساءبمبى."هلمطوموالثات

يعيالديط!ه77اوهوالمشماأقسامخامسإلييشيرالحامسوالحرف،الأصرار

التطهبرا!لمعيا"67لاوهوالمش!ااقسامآحرإليالأحيركيشيرلحرساأما،المقدسات
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التلموديضالمرحلشفياليهودىالأدب

مصطلحاتأرلعةوحوداليالإشارةنحدرالأقسامهدهمحتوداتعنالحديتوقبل

هداواول،الحتا!هدابسنتكهوالديالمشنالمحتوداتالداحليكالتنطيمخاصةمهمة

مست،دعكيالدي.قي303لممصطلعوثاديها،قسميشيالدي067.مصطلعالمصطلحات

لمحقرةيسيالدي17ODفهوالأحيرالمصطلعأما،كصليعكيالذي.763امصطلحوالتالت

،-الإشارةسبقتحما-ستةمي،الأقساممنمحموعةتتحولىصحالمشنا

محموعةصوالمصل،المصولصمجموعةوالمسحت،المباحتمنمجموعةوالق!م

)!!،المقرات

الأةكساكل:كذءمحتودداتذسوفيها

وأدالحقليتعلقماءسوادالرراعةالحاصةالشرعيةالقوابىالقسممداوكتكلاول

الأرصعلال!والحهسةلمالفقرالحقوقالمتصلةالقوراتيةالأححامشرحوب،المرروعات

الحقولورراعةوالحرائةدالملاحةالمتعلقةوالأنطمهالقواعديشرحخمماوحمكادها

المخاليطإليدالإضاكةالعشورأححامحذلكوتكاولالستيةالسكةححاموأوالسماتير

يهوداتصديرْسبمودال!يوسصهـتممعونوسعلاوالحساءوالحيوانالساتبالمحطورة

لهاحبتأالش!و!اعمالاساسميالرراعةلأن.ْبضولهالقسمبهداللمشنا"صاسي

مبحئاعشرأحدعلىالقسممذاوشتمل،،ا*الحياةْلحمطالعداًالمكرورلةموادتحتكي

التاليالنحوعلىتفصيلها

،ادكرخساتا+،363-ا

بحلالخاصةالبرحاتوسائرالمخنلمةاليهوديةوالأدعيةالصلواتصعارةوهو

الصلواتحسامأالمكحصمداتماولوقددهاالحاصةوالأوقاتاليهوديبهيقومعمل

كصول.تسعهبكهايتعلقوماوالأدعبة



التلموديترالموحلشفياليهوديالأدلي

الرحق،اوالزاوبسلأ*6!2-

،الحقوللينالحدودوتعيينتحديدلحيفيةالخاصةالشرائععلىالمبحتهذاوكشتمل

الحقلزواياأوارحاربممهاتبقيماوترك،الثماروحميبالحصادالحاصةوالأححام

اللاويينبوررماعلىاححامهفيالممحثمذااعتمدرقدرالمساحيرالمقراءليلتقطه

91 0 - 9 فصولئماليةفيالموصوعهداتمارلتموقد،22-24091والتثنية،1ْ

ا،المحاصيكامقعمكرهإخرادكديالمكعمحو-دلملأ،،16-

العشرلإحراحاصحالهاقياموحقيفةالزراعيةلالمحاصيلالمتعلقةالأححامتماولولحتص

العشرأحراحالواكموالمحاصيلالدمايْ"اححاممنالمعماةالمحاصيلانراعوميان،سها

كصولسبمةالمبحتمذاتضمنوقدلها.الخاصةوالميعالشراءراححام،منها

التهجيق!أوالخلط3،*،!!،-4

زراعةار،البيعأوالإنتاحعندالحيوارأوالنماتحلطصالنهيأحساموكتضكمن

وفدواحدئو!بالموادمنصسيمل!الحمعاو،راحدحقلفيالمحاصيلمنصصمين

وقد12-2209والتنكية,1991ْاللاوليربوردماعلىأححامهفيالمبحتمدااستمد

كصولتممكةءالموصوعدلكالمبحتمدالسارل

السبتيض!اوالسابعترالسنشلهـاد!لا،5،3-

مدهبولحرمالسبتيةالسفةءالديونصوالإلراءالأرصلإراحةالمتعلقةالقوالينوسساول

راللاولير،12-2301:الخروحبوردماحمكسوذلك،أيفناالأشحارلفارحمدالسكم

فصولعشرةبالمبحتمذاويقع،24-1501والتثمية،02023،2502-8

،وامكاتوالتبرعاتامعمسلماتا+!ادلم+6-6

للحهنةتقدمالتنالزراعيةالمحاصميلمىوالمدورلالتبرعاتالخاصسةالقوانسصويتحدث

81العددءوردماألياستناذاوذلك،التقدماتصلاحيةوشررط،المحاصيلتلكاونوعية

فصلأعشراحدفيالموضوعهداتكاولتموقد،18014والتئكية(08،12،24،26



التلموديشالمرحلشفياليهودىالأدب

v-لعشوزا،+61لهـالاذلم

محصولعسسراليهودبةالشريعةأعطسدحيت"الأولالعشرتحدفياالمسحتسهداوسقصد

المسحتمرحعيةوحادسدديدمصاهاالئسرسعةمدهليؤيددالمسحتوجاءللحهنةالحقل

-"P1سس:37اللاوسيرفيوردماإلينعودالنشريعية f،هداوسيشط،24-21018والعدد

ني،لثاالعشرا،!ر!6!لا3لم-8

للحهسةاالأولالعثسرإخراحدعدللمحصولثابىعئدروحودالمسحتهذاوسحدد

ديتاليللحعودلك،وعائاتهالمحصوللصاحسالثاديالشرسهدااعالاشمحقوسحودا

هداوشمل4لم.2،26و2-لم44والتنسيه،ر27.0اللاوبنبوردماحص،المقدس

كصولحمسةالمسحث

3-9؟+،اعسعجسد)

الديالعحيرمنلاحاهداعطاؤهيصالديالقدرشحديدالمسحتهداهـسحتص

الموصوعهداحيالاتباعهايحبالتيالأححامويندرح،الحقلعلالصاليهوديمسه

-:1521العددءوردماعلىدلكءمستسدَا 1Aكصولاردعةالمبحتمداشملوقد

القلفض،أوالعرلترلأ+،6لا1-.

السسةسفارواخراح،الأوليالنلاثسسواتهاءالأشحارصالثماراحلتحرسمديسسحث

الشحرةلصاحساالخامسةالمسةبحلالأالئمارهدهتحورألىعلىللر!رحاةالراسة

كصولثلانهالمسحتهداويشمل،25-91023اللاديدسءوردماالمسحتمداوأساس

اعسبواحير+613،!،-11

للهمحلمسيلالمحاصالأوليالنمارتقدسمحساموأدقوانيرالمسحتهداودحتص

بوردماعلىالمسحتهداواعنمدالتقدمةتلرمالتيوالطقوسللسعانروصفامتصمنا

!صولثلائةبالموصوعدلكالمسحتهداوتساول،1-2ا1rوالتتسية،ا!23الحروح



التلموديترالمرصلشفيىالبهوالأدب
صادك

المماسباتمحتلصيناقتدحما،والأعيادالسكوتأححامالقسممذايتكاول

ساكسةأوعيدبحلالخاصةالاحتمالاتننطمالتنوالشعاثرالطقوسوقواعدالدينية

المقدسة.المناكساتلهذهاستعداذاالمعبدعليهايحوناديحبالتيوالأحوال،ديكية

القمريئالأشهرلتحديدالع!رانيالتقول!اممرفةحيفيةبشرححدلكالقسمواهتم

التكرائعمنالحثيرعلىدلكءمستكذا،اليهوديةالأعيادلتعبفيالشسسيةالسسةص

الأححامهدهتكاولتموقدوتماسيرممالمحتلمةالحاخاماتشروحإليلالإ!سافةالتوراتية

التالي.النحوعلىلخملهلصحكاعشرائكيحلالمنالقسمب

الكسبت)3+،ل!ا1-

مكحساالحاحاماتحصصمقداليهودلديخاصةقدسيةمهالسبتليوملماونظزا

اليالحمعةيومشسسغروبساعةمرلهوالاستعدادلهالاحتمالحيميةيتكاوللهحاصنا

اليومدلكبالأعمالكرنوعلايالقياماليهوديةالشرلمةوتحرمالستشمسعروبوقت

هداعبذعدالسكصلهاربالمحطورةالأعمالjتكاوفيالمكحتيسهصلداالسلر"أيقادحض

الدياليومألهيعنقدورالدياليومهداتقديسعرالقديمالعهدبوردلماتمصيلأالمبحت

سمرصالأولالإصحاحبوردحماايامستءالدلياحلقلعدالدبكيهاستراح

لحرقدديسةتحورأريمحنالتشرلعءثعرةأيسدالمشرعورحاولوقدالتح!ين

لطبيعةالمكطمةوالقوانننالأححاملحثرةونطزا،السست"1!"يومالعملممعشريعة

كصلأوعشريراربعةبالأححامتلكالمكحثهدالماولىمقداليومبهداالاحتفالات

ود.الحداخكلتدلتأ،6لأ2-

لماالحاصهالأححامبيسحثحيت/السكتلمكحصامتداذاالمكحتمدايعتبر

كيها،يتحرفأديمحكلهالتيوالمسلكاتالحدودحتعييرالسكتيومفيلليهوريبهئسمع

حدلكويتناولالستيامأبعاممحارإليحاصمحانمهالأشياءلقل!لحرم



التلموديضالمرحلشفياليهودىالادب

الإساارةواجدروعبرهاوالأحواصالآدارمنالمياهمستحمماتداستحدامصةالحاالأحماام

القديمالعهدكقراتمنلسدلهيوجدفلاالحاخاماتاحتهاداتسنالمكحتهداأرألدا

كصولعشرةعلىالمكحتهدااشاتملوقد

اعكماصح)عكادا30+!سا،3-

احتمالأامارسالكانروالساطكالطقوسالمتعلقةدالأحماامالمكحتهداودحتص

الضصعبمائدةالمتعلضةالتفاصيلودادلك،ودواهأوامرمندلكيستتيتاوماالمصعدعيد

صةالخاصماتللمواكادلكالميحثتمرصولقدتصاحكهاالتنوالصلواتوالأدعية

الموصوعهداالمبحتوناقشالمصعكطائرفيالخسائراستحدامواجايموالدلائعابلىدالقر

كصولعشرةء

t-شواقل،7ا؟!!،لهـا

هداتساولوقد،المصةمنمكاقالهاوحعلوااليهوداس!تحدمهاقديمةلمسلةاسمومي

تسادلشرائعومادلكللتحميرومالللسدمالمسندلمحتادمالخاصةاالشرائعالمسحت

التنالأشياءعىلالتمصيليتحدثماماوانواعهاتكاخدومصوالرماشومواءجدهاالكقود

الرسمييربالعامليركاياراسماءتسردالتيالقوائموتاصامن،الساواقلحلهاأمنتكفق

،11-0312الحروحبوردماعلىتشاردعاتهبالمسحتهدااعتعدوقدالهيمال

مصولدقاديةعلىالمبحثهداواشتمل

اليوكل)3،،31لم"-

ويصف،العفراىكيومبالاحتفالالخاصةوالشامانرالطقوسالمكحتهذاويككاول

احكاامكادلكوساقشىاليومدلكبالأعلىالكااصيترأسهاماانالتيالاحتمالات

التشرلعيةالمكحتمداومرحعيهوالدلوبالآنامصللتطهرعيدااوكاولهاليومهداصيام

11-1والعد،34-163اللاودينءوردماإليتستسد - :V 9Yالمكحثطمراويقع

!صوللخالية
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س!التلمؤالمرحلشسىاليهوالأدب

المضلش،0731،-1

إقاهةوحيفيةالمظالبعيدالخاصةوالقوانينالأححامعنالممحثهذاويتحدث

مداشعائرحذلكالمبحثيناقمسحماأيامسبمةلمدةتحتهاوالسحىوالخيعةالمطلة

اللاوييرفيوردماعلىالمبحتهذاولسمقدلهالخاصةوالأدعيهوالصملواتوطقوسهالميد

23034-ir,مولعسممةفيالأححاممذهلتاولتموقد!

اكمسش،7،د!لأ7-

حذلكيعرفالهحعا،لهاشيملدلكالمحثمذابهايمدامهلعةأولومي

المباحلاححامالمبحثهداولختصالعيدعنحمايةطمبيوم"ممشيادلا"أ!ماسم

الماءاعدادماييحنالتيالأطعمةألواعولحدد،الدي!يةوالاحتطلاتالمواسمبوالمحطور

-33:3واللاوب!12:16الحروجفيوردماالياست!ادْاالأححاممدهولرص،الاعياد

مصولخمسةفيالمبحتمداولقع،36

السذئ،!أمد6،لار6ث!ل!86-

راستحديدوحيفيةالممريمابالتقولمالخاصةلالأححامالمبحتمداويحتص

إحراجوهواعيد،السنةمدارعلىوالأعيادالموالسمبقيةتحديدفيلأمميتهاوذلكالمسة

وصلواتهالعيدبهداالاحتفالطرقحذلكولتضمنواليهحللالحهمةالخاصدنالمشور

مداوأساسميهماترديأسيحبالتيوالأوقات،لهاستعداذاتمارساليروالطقوسوأدعيته

بالموضوعدلكالممحتمداتماولوقد921والعدد23024اللاوميرفيماالممحت

الصوكل،لأر،9،3-

وهواعيدهوشروطهوألواعهحيهيتهحيتصلالصومصةالحاالأححامويهـحت

مداويقعمهالخاصمةوالأدعيهالصلواتونطام،والحعاعيالفرديالمستوم!علىوعبطلاته

كصولأرلعة!الممحت



التلموديترالمرحلضفياليهودىاذدب

فس،للفاا،7"دلا-01

عيداستير!قصةقراءةأححاميتساوللأنهستيرلأأسمرهوالمسحثهداومحور

كقراءةالمتعلقةالأححامككصسهتردحما،العيدلهداالاحتفالاوحيمية،"االبورلما

!صولأرسةالمسحتهذاولشملالعامةالعساداتأثكاءالتوراةصمكيكةلصكوص

UP 17391 I1-،(الصغيرالسد

والمظالالمصحعيديكيرتقعالتيسالأيامالحاصةالأححامالمبحثهداصحويو

المتعلفةالإرشاداتحدلكوساقسدالمترةتلكءتفاماريصالتيوالطقوسوالاحتمالات

المتكلقةالمرائصيشرحاكهحماالصباحباليهوديؤديهاأريصالتيالكاداتسص

كصولثلاثةالمبحتهداوشصص،والحدادالحررسأحوال

الموكسمكش،بالتمكدمشالاحتمكاللا،،6"12-7

الححوكريصة،الأعيادبتفدمالتيسالقرابدالمتمكلةوالأححامالقواسسوتساول

أليالمكحثيشيريكما،المساسباتتلكءتقديمهايسيالتيالقرالسوكوعالقدسإلي

ماعلىالمسحتهداوسعتمدللحعالإعدادتسقالتيالتطهريةلالطقوسالحاصةالأحيكام

18والتثكية،3341الحروحبورد - 16 i llكصولثلاثهعلىالمبحتهذاويحتوي

لالأسرةايتعلقةوالوصاياوالقواسالأححامالتفصيلم!سشيءالقسمهدالعويكا

وشروطه،الصللاقأحوالويكدلك،والرواحالخطولةإحراءاتويوصحالروحيةوالداقات

ولمروحهاماتإداتتسعهاأنيحصالتيوالإجراءاتلالأرملةالخاصةالأححامشهـاولحكا

الإخلالصالتحميرأوكهاالوساءوحيميةالكدورأححامعددلكويتصصمكهتسحمه

التاليالكحوعلىلياسهامياحتسسعةالقسمهداويشملانهاسأر



التلموديسالمرحلسعىياليهودالأدب

مل،راالأ،أ+يم،3-ا

وعليه،ينبلمالذيالمتوفىالأحامراةوهي7."دلامفردهاالمبرلةبمونتجمعومي

المبحتولستمرصالمتوكىلأحيهالأولالمولودولسصمنهايتروجانالحيأخيهعلىكيحب

الحيالأخوافقسواءجوانبهاحافةصالقضيةتلكإزاءاتساعهاالواجبالأححامحدلك

خاصة،احيداممطذلكيستتعوما،الرواحذلكرفصأوأخيهارملةمىالزواحعلى

كمملأ.شرستةالممحتمداوشمل،01-5'51التثنميةفيوردماالمبحتهداواساس

االزواجعقودحتابات3+أداول.2-

والحقوقاوتوثيقهالرواجأحراءاتلإتمامالتشرلعيةالخطواتبحافةالمعحثمذاويحتص

الحروحبوردالمطبقا،للزواحالأوررمضحالةفيفعلهيبوما،لهالمتعلقةوالواجبات

17 - 16 : vy،فصلأعشرئلاثةفيالممحتمداويقع

الذذمؤ66،5،ر3-

الواعهـاوتحدد،الندورأشحالمحتافت!سفالتيوالأحيدامالقواليرويت!اوا!

السسا.لذورتقديمطرلقةعنيتحدثحمادلكعلىيترفوما،إلظئهماأوادائهاوحيفية

والمرحعية،الروحاوالأ!طرلقعنأبطالهااوالحاخامبواسطةتمفيذهاوحيمية،وألواعها

المبحثمداولشمل،16-0303العددفيوردماعلىتستمدالم!حثلهذاالتشريعية

فصلأعشرأحد

ينذرالنذيرأوالذى1،6،لم-4

وأالسدوريعصنفسهعلىيندربصالحاصةالأححامعنالممحثهداوشحدث

حدلكويعرص،السدريحتملأطإليالأعسالصعليهيحرمماويتناولمعيمَالدزا

العددفيوردماعلىشرائعهبالمسحتمداويعتمدالمذروداءيومنمارسالتيالطقوس

هداويتفاولالسالقالمبحت!علقشالههالقسملهداالمبحتمدانمسةوترحع،63-21

مصولتسعةبالأححامهدهالمسحت



التلموديضالمرحلضفياليهـودىالأدب

ننش،الخا6"الا5-5

روحهاديهايشكالتيلالمرأةالخاصةوالأححامبالقوالينالمكحتهداويختص

وحاكةاتهامهصدقحالةءعليهاتوقعالتنوالكقولاتالعاحشةلارتحا!ولتهمها

الحدحسارحةأححامحدلكالمبحثوناقشحالموصوعهذاحيالتتحذالتيالإحراءات

يرحعايكحتهداساسوأ،للحرسلالحروحالحاصهالأححامحدلكوعرص،للحمهور

دصولتسعةءالأححامهدهعرضولقد،31-511الكددءوردماإلي

،الطلاق!،"!أ6-

وحيفيةوشروطهالطلاقلوقوعالمتكلقةوالقواليرالأححامم!اقشةتتمو!يه

دورالطلاقءالرحللحقالحاصالححمعلىيهثتملحماوألواعهومواعيدءتوثيقه

هداولاقض!،ه-ا!24التتكيةبوردماعلىتشرلصاتهبويعتمدةالمرألرأيمراعاة

كصولخمسةءالموصكوع

اإخطبش،أواإتيدردكىأ!,7w1wا7-

الرواحتسبقالتيلالخطوسةلخاصةاوالمرالمالطقوسالمكحتهداوتكاول

ماحدلكالمبحتهـكتصصعيرءدورمكيرشحصمنللرواجوححرهاالمتاةوتحربص

والشروطالخطسهسعلطرقحدلكويتعرضوواحكاتحقوقصالخطكةعلىيترت

وال!قاراتوالأراصيالكبيداقتساءحيميةعلىايصناالمكحتولشتمل،سدلكالخاصة

سصعلىالمكحثلاشتماللالإصاكةهذاشرعيسكقدتوثقشرعيةلصورةوالحيوالات

كصولارلكةفيالمكحتهداوبكقعالأحلاقيةالمسائل



يترالتلمؤالمرحلشكلياليهؤالأدب

المترتبةوالتعويضاتوالأصرارمالخساثرالخاصةالأحمدامالقسمهذاودشحل

رئيممييرقسحينأليممقسمساحتعشرةحنالقسمهذاديلتحون،عليها

الأولالمالاوهيالتلاثةبالألوابالمعرومةالأوليالثلاثالمباحثيضم:الأول

المدنيالقانورهوالعاموحوصوعهاوالأحيروالأوسط

"الضرلاتأوالجلداتواا"الأعلىالقضاءحجلس11حبحثييصم:الثاني

الجمائي.القالورهوالعاموكوضوعها

مذينعلىوتمليقاتحإصاكات،الأحيرةالخمسةالقسمحباحثبقيةوتأتي

عبادةعنوالمهيالأحلاقيةوالوصاياالتعاليمعلىيدذلكنحتويانهايكحا،القسح!يى

i,الطروكدبإلاالولكبينوحقاطمةالأوثار el. UJIالتيوالشروطكعهمالتعاحلتتطلىالير

لذلكتوافرهايحم

:العشرةالمباحتلهدهعرصيليوفيحا

!Jللأ1بدماا0يمدلم7ا22$,-

التنلالأصرارالحاصمةالأححاميتصاولوحسحاها،الأصلآراحيةعبارةوهي

وأالحيوالاتكثليملحهشيءالصرردلكبيسكباوشمسهمولعيرهالشحصيسبكها

اححامحذلكالمبحثكيلعالعوعقولاتتععيعصاتصذلكعلىيترتبوحاالمميدحتى

بالغيروالأدىالصرروقوعبيمكمبآرشأنهصاموحلوالإمحالوالسل!السرقة

-21:28الحروجفيوردكاعلىيستمدالمبحثهذاعليهيعتحدالديالتشرلعيوالأساس

كصولعشرةفيالأححامهدهالممحتهداوتماول37،221-5
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التلموديشالمرحلشفياليهوديالأدب

الأوسط،البابوللمح!!لأ"،لأ3د2-

كالأشياءالمتعلقةكالأححاممسماهاوكختص،أراميةعارةحساكقتهاوهي

والتمراءالبيعطريقصمكدلككبقحدثعليهاالعثوراوالتقاطهايتمالتيالمفقودة

والعقاراتالأراضيلإيحاراتبالإصاكةهدا،والسهانمالعمالواستنحار،الرلاواححام

اللاوليربوردمااليتمشدالتشرببالممحتهداومرحعيةالمشترحةالملحيةوكواعد

منالممحتج!الأحمكامهدهتماولتموقد،4-ا:22والتئمية،25041،35-38

نصولعشرةحلال

الأخيرالكابلأ،د+6د*33-

المنعلقةوالقواميرالأححامبهاالمسميالمبحتوينماولأراميةعارةأيصناوهي

الملحياتعلىضهالممرووالقيود،التحارةوقوانايوالمشترحةالخاصةالعقاراتلامتلاك

سفصالمتعلقةححاموالأ،كالوراثةالخاصةالأححامعنحدلكاتحدثتموالعامةالحاصة

ويسنمدأنواعهابمحتلفالتحارةفيوحذلك،الحقولءاوالعقاراتبسواءالشرحات

كصولعشرةبولقع،11-2707العددفيوردماعلىتشركماتهبالممحثهدا

الأعلى،القضاءمجلمرت+7+!أ!4-5

والصماتالقصائيةالمحاحممحتلصلتأليفالمتملقةسالقوان!الملبحثهذاولحتص

تبغاالعقولاتوتصتيف،المحاحمةواحراءات،المحاحمأعصاءبتواكرهايصالتي

المتمددهـوالاحتمماصاتالقضاياأكواععرمإسها!تحدثالمسحتألىحماالحرائ!ألألواع

لهداوليسكمكلأعشرأحدحلالصالمسحتفيالأححامهدهjتكاوتموقدللقمماة

القدممالعهدءسر-المبحت

،الضرباتأواتالجلدأ+!ء53-

صبتحدثحيث"الحلدتقتصيالتيلعقلالاتطالحاصةالأحساميتساولوهو

صرارأكىعليهاينرتوماالروروشهارة،لهايحتالديوعقوسةالحادتاليم!



التلموديشالمرحلسفيىاليهؤالأدب

الديالحلداتوعددالحلدشميدالمتملقةالأححامشرحبالم!حتويسىوعقولات

لسالقهعريتميزأنهالاالسالقللمبحتامتداذاالمبحتمداوذمدالجريمةلسوعتبغايتحدد

،91-ا3،911-911التتميةفيوردفيمايتمثلالتوراةفيلهتشريعياساسبوحور

ف!مولثلاثةعلىالم!حتمذاويشتمل32-5301ْوالمدد

المميت،وأالقسص،+أالأىد-6

حمالطلالهاومشروعيتهومديالق!ملانواعالمتملقةلالأحخامالمسحتمذاولحتص

الأفرادل!حالتءسواالقَسَميحسمهاالتيوالمخالقاتالم!ارعاتألواعالمسحتلعيعا

32الخروحفيوردماعلىتشريماتهفيالم!حثواعتمد،المحاحمداخلأوالبمضسمضهم

كصوللفاليةعلىالمبحثمداويحتوي،4-6،162-5:4اللا،بيى،001

،أتدلمثصا)71؟،لأ7-

والمناطراتالمحادلاتأليأصولهاترحعالتيوالأححامالقوالينمحموعةوسناقش

والرأيالممحتيمرصحا!حيت،مأثوراتمنعفهمحقظومابالحاحاماتلخاصةا

سارضيرأممزيدينأحالواسواءالآحريرالحاخاصاتآراهيوردثممم!،حاخامشهادة

هداتماولولقد،")1!"شماي"و"هليل!مدرسيىآراءعلىخلصةلصمةالممحتمذاورحر

مصولنمانيةبالموصوعمذاالم!حت

الأجنمئ،الدبادة-الأوثانعبادة؟661367لأ8-

وطقوسمهم،شمائرهميسدولهاومنوالقماثيلالأصمامعنالحديتالمكلحتهداوشاول

محالطةاليهورعلىنحطرالتيالأححامحدلكالممحتيناقشحمااوأعيادمم

التنالمقولاتحذلكويتفاولممهمالتماملتستدعيالتيالخاصةوالطروف،الوث!يين

الاتصالاأوالتماملطرلقعنلالولثيماحتلطادااليهودصالأححامتلكمحالصتنتحلر

كصولتماليةءالموصوعذلكالممحتهداوتماول،الشرعيجيرهصرردورالاحتماعي



التلموديشالمرحلشفياليهودىالأرب

تحديدشمالهامىالتيوالكصائعوالوصاياالأحلاقيةالقصاياالمبحتمدالعويما

وبسلهاالتحلييىالتنوالقيموالمكادئ،الكمصممضسهماليهودليرالتعاملحيميه

كقراتأليالأحيارمعطمفيويسككد.اليهودححماءأليوالفصاثعالوصاياهدهالمسحت

مدهوتمنوع،والكصائحالمحمتلكقيمةاليهوديستيقنحضرأيهتمصدالتيالقديمالعهد

والطبقاتالأعمارحالمحةتحا!لىحيث،اليهوديالمحتمعحواتحالمحةلتشملالوصايا

والأعكياءوالتلاميدوالصساعوالتحاروالمملمير/القصاةتحا!لىفهي،الحركي!وحدلك

كصولحمسةبالوصاياتلكالممحتهدات!اولوقد.والأساهوالنساءوالرحالوالمقراء

،والاخحاصالقرارات6،3!ا+ا-ا.

وأالح!ذطرلقعنصدرتالتنالمححمةقراراتمناقشةالمسحتهداويت!اول

وكتصصأصحاكهاإليالحقوقتميدإحراءاتكسذلكيستتبحوماشائسةتشولهاالتي

كيماوالدلائعالقرال!،لتقديمعمهايحمروالتيالغاطئةالديكيةوالمتاوىالقراراتحدلك

ال!اساتمهالو

الحهسةيحصومالالهمحلالمتملقهوالتصحياتالقرابىمموصوعاتالقسهـأهداولحتص

هدامساحتفيالواردجالأحساموممطم،تقديمهاوشمانرومراسم،ابىصrillهدهمى

ال!لجحلحدمهمومكهاالأساسكالفرضال!لجحللوحودشديذاارتساطامرتمطةالقسم

الأحسامحدلكالقسممداويناقشدوحدمتهقطيمهعلىالقائميرالحهكةومساعدة

وماحلهأيحلوما،الدلحكعمليةيقومكيصتواكرهايمسالتيوالشروطلالدلائحالخاصة

لهاعامعرصيليوكيما،ممحئاعشراحدعلىالقسمهداويشتمل،ثعLillصيحللا



يسالتلمؤالمرحلشكيياليهؤالأدب

7،!!اعكذ-ندك،دا-2

والمراحلأنواعهااختلافعلىالحيوانيةالذباثعتقديمأححامالمبحتمذاوسناقض

كق!ولة،التقدمةتصبعحضوتهيئتهاتوافرمايبالتيوالظروسالتقديمعمليةدهاتحرالتي

منشيءحذلكالممحتودنكاول.عيرمقمولةونحعلهاتمسدماالتيوال!واملوالأسمبا!

الدماء،رضوطرقحقربانتقدمالتنبالذبائعالخاصةوالواممماتالذدع!لرسقهالتمصيل

فيوردمااليتستكدالتشردعيةالمبحتمداومرحعية،الذديحةمناحزاءدعكنوأحراق

فصعشراردعةالمبحتمداودصم.اللاويينسفرمنالأوليالأر!عةالإصحاحات

الأطعمض،تقدماتأ+،3ءر2-

وحيميةوالشرابالطعامتقدمات)عدادوقواعدطرقمناقشةتتمالمبحثمذاوفي

حدلكوشرح.الحصادعيدوخبزالتقدمةحخبرالمختلفةأدواعهاعنودتحدثدها.القيام

ءوردماموالتشريعيالمبحتمذاوأساكرللتقديمالصالحةالمتعددةالشرابادواع

مصلأ.عشرثلاثةعلىالمبحتمداكبدشتملاللاود!.سمرمنالثاديالإصحاح

الدنيويض،الاكفكدر!+ا؟!أ3-

فيوضع،الدينيةعيرالعاديةالمكالساتءتذدعالكىبالذبائعالم!حثمذاودختص

للاحل،صالحْاالطعامبحونتتعلقالتيالأموروساثرالذبعوطرقمنهايحرمومايحلما

المددوحةاللحومعلىي!للقممكطلعsus-الحاث!يز"بلحومتعر!والنناللحوموخ!مسة

احلها-الشردعةتجبرالتيالأجرا.صوالاخودةاليهوديةالديانةفيالشرعيةبالطردقة

حدلكالم!حتوشعرص،دينيةغيرلأمورالذبعباسمالمكحتمداحدلكودعرف

ائنيفيالم!حتمذاكبدقع،تقديمهماوحيفيةالحهنةومباتبالفرلسةالحاصةللأححام

كصلأعشر



يشالتلمؤالمرحلتركيياليهوالأدب

لهسور،ا،أ+613د-4

بانواعهاالحيواناتصالبحربالمواليدالمتعلقةوالقوالينالأححامفيهوتسرد

سفرمنعشرالثالثالإصحاحمنالأوليفالفقرة.للإنسانبالنسسةوحذلك،المحتلفة

حل،لحرحلليقدس/لمالرصمععلاقتهوخصوصيةالبحرتقديسعلىلنصالخروج

حذلكالمبحثيتحدثحما،".ليإنهالبهائمومنالناسمنإسرائيلبنيمنرحمفاتع

بتحديدولقومتقديمهيمنععيسبهحان)داإلاالحيوالاتمنالسحرتقديممسرورهعن

يتماولثمحقربلار.للتقدمةصالحةغيرالحيواناتمنالعحورتحعلالتيالميوورهذم

مصول.تسعةبالمبحتمداومقعبهايتعلئوماالمبراثممالأبماءمىالسحورحقوق

،يراذملنمدا،361،لأ-5

لدرالديللإلسادمداءتدفعالبرالمبالغتقديمبقواعدالخاصهالأححاموشاول

حسيزاامحانصميزاالسنلاختلافالمطلعتقديرطرلقةوتحنلصيودهولمددزاللرس

شحدبدهيقوموالديوتقييمهالمندورالشيءتقديرإليبالإصاكه،اشامذحزاوالحس

ترحعالممحثمذاتشريعاتوأساساليوميللأححامحدلكالممحتهـشرضالحامن

27اللاولبربدورماإلي - :r rv،فصولتسعةعلىالممحتهداولشتول

العوضه،أولهاذد+ء6،761-

لدلائحمعسلمدرخصمتالتنالدبائحلاستبدالالمتعلقةلالتثرلعاتودحتص

المبصتيعالجغيرهالأحرلىوالقرامينالمقدساتالنمدالتمطمالحيوالقواعدأخرى

مصبرالدلائحعىيتحدثثها،الدنوسعىالتحفيرتقدماتاستمدالموفموعحدلك

بوردماعلىتمشريعاتهبالمبحتواسممدالحديدةالذليحةتقديموطرقالمست!دلة

27اللاويير - :-i YY،فصولدسعمفييضعومو
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يشالتلمؤالمرحلشثياليهوديالأدب

القطع،63!+أ+)7-

الدياليهوديصدالقطعقرارلاتخادالخاصمةالأححامالمبحثمداوسَاول

تاككتقطع،"..17041التحولنءوررماحسبوذلكمتكمذاوالدنو!الآئاميرتيس

لضماراتخاذماييالتيالإجراًاتولتضمنعهديْنحتقدإنهشعبهاصالممس

مناحتشفأذااما،اليهوريالمجتمعمنوالعاصكيسالخاطنينوطردالححمتميد

قرابيرتقديمإليالقطعمنالحيصملحيخمصقصدعنللدنباقترافهعدممحايكمته

كيمفيالقريانتقديميتمحتىالمماقبالدنبالذنبمذاوكمرف،الدبهذاعرالتيعفير

فصولستةفيالمبحتمذاوسقعصاحبهعن

A-+،!الربودحدعلىالتمداوالإثكلءلأ،

التابصةالأشياءوتدنيسوالمقدساتالمحرماتاشهاكمسالةالمبحثمذالحولعا

التيالحالاتالمبحتولديعرعيررينيةاغراصباستعمال!عمدوذلكالمذلحاوللهييعل

التيالتشرلميةوالمرحعيةالإئمهذاالتحفيرعنوطرقالمقدسةالأشياءتدنيسبتتسبب

الأححامبمذهتماولتموقدا.-5156اللاوليرفيوردماالمبحثهداإلبهايستكد

فصولستةحلالمنالم!حث

اومش،المد،!6+3لم9-

تقديمطريقةبالتمصيلولصصاليوميةبالتقدماتالمتصلةالأححامفيهوتماقكى

وأساس،لالكجعلالمتعلقةالأحرىالخدماتومحتلصومساءصصاخاالهيحلفيالقرابير

هداولشتمل،A-:282والعدد،42-9238الحروحفيوردماالممحتمذاتشري!ات

فصولستةعلىالمكحت

المقاييس،أ+،؟01-6

سواءصفاتهوموامقاساتهحيثصللهيحلالمامالإطارعرالمكحتمداولتحدث

الهيحلمساحةعنحدلكوتحدث،المذلعلحهةأووالغاعاتوالألوابالساحاتلحهة



التاموديسالمرصلئكلاليهودىاكأد-

حهموتيةوخدمةحراسمةمنيلزمهوماالمحتلمةالمعماريةوتغسيماتهلهالمتصلةوالأجزاء

فصولخسمةبالمبحثهذاويقع

رالور،اوحا،7الم!!-11

تحفيزاالحيواناتمنقراليرتقديميممتطيعونلاوالدينالمذلبيرللففرا.مبح!ائيورومو

بدلأصحقرابينالطيورتقديمطرلقةالمبحثمي!ئمرحالأغنياءمثلودنولمأثامهمعن

وردبماإلييستندالمبحتلهداالنشرععيوالأساسوالحمام.العصافيرمثلالحيوانات

t:اللاولين 01 ، 23 - 2 1 : Iiاr!-حصولئلاثةبالموف!وعذلكالمحتهذاولمتاول

التئسلعفيوالطهاراتبالمحاساتالحاصةوالتشرل!اتلالأححاميحتصوهو

اللاوييرسمربوردماوخاصةلهتشرلعيةمرحعيةالتوراةفيوردممامتحذاالبهودي

بالأحسدامتلكهالقسمهداولتماول،عشرالخاسىأليعشرالحاديصالإصحاحات

التاليالنحوعلىإحمالها،مبحثأعشرائي

الاواتى،أوالأدوات3؟،!،-ا

تطهيرهاوحي!يةوالملاسىالمنزليةوالأمتعةلالأدواتالمتعلقةالمحاساتلجيعاوهو

فصلأ.ئلائينبالأححامهذهوشاولا

؟الياصث!+؟ا+،2-

لتاليةعلىيحتويوهوحثةسهاتوحدالتنهخاصالمساحىنحاسةالممحتهداويساقش

مصلأ.عشر

البرصا،فمريات)D'1ول3-

دصلأعشربارلعةويقعمسهالتطهروطرقلحاساتم!المرصسهدابتصلمالعويعا



ئ!التلمؤالعرحلسكيياليهوالأد-

،76!البقرة-لا4

ععدالتطهيربرمادهابعرصتحرقالتنالحمراءلالبقرةالغاصةالأححاموكيه

فصلأ.عشراثنيفييفعالمسحتومدا،معينةطفسيةبصورةمعالجقه

التطيمات،"+66+،5-

.فصولعشرةبالبسيطهالنجاساتويتماول

المطامر،رأوالألما،rnflأ3،لم6-

.فصولعشؤويتعب،وفاسدةلحسةاووصالحةطامؤالآبارمذهاعتبارفواعدوفيه

الحيمق،66،ر7-

.فصولعشرفيمنهاالقطهروطرعقةالحيضعنالمنس!بةالنجاسةو!ناقض

الدينى،ادالإعدلادللأ.86،11-

المسنحدمةبوالسوائلالنحاسةتجنبهاوطرقوالثماروالفاحهةالحبوباححاموكيه

كصول.ستةفيهـلقعرلك

الس-ناأوالنزيف31،!،9-

مصول.خمسةفيمنهاالتطهروطرقبهالخاصمةالنجاسةاححامولمماول

لغطممر،نهازا،

فصولارلعةبيقعوموالمهار،اثناءللقطهرالاغتسالاححاموكيه

التدق!!7،!،-11

كصول.ارلعةءويقع،وتطهيرهمااليدينغسلقواعدوكيه



س!النلمؤالموحلضفيياليهؤالأدب

1Y-اعصغاربقايا7الأ،1،لا

والسيقانالأليافمسلالثماريتعلقماحلوطهارةشحاسهالخاصةالأححاموكيه

.ف!كولثلاثةب،يقع،والقشور

مماحتاحتملتقدتحونعشرالاثميبمماحتهالطهاراتقسمصاحتعرضولالتهاء

)حصاالشمولةاليهودلشريعةالأساساورتعترومي،مكحئاوست!ثلاثةبلغتالتيالمشسا

حتحملة"الحماراهـ"اعركتالتيوالتفسيراتالشروحأليهاأص!يفتوالتيعليها(يطلقور

التلصود.تحودوالحماراالمشنامغاوصهصاالمشنالأححامواختتام

اتتتمونيي!وتخواتفضنألمجلإ؟"%!أيز

الكحتمراحزلشطتالستةعاقسامهاالمشاوضع11مناسييهودا*انهيأدلعد

البح!مراحروحانتالمشكامذهنصوصعلىوالتفاسبرالشروحوضعباليهوديالديمي

فلسطير،بغرييوالثاليلاكلبشرقيصنهماالأولقسميرإليمقسمةاليهوديالديمي

نهرميمماطقئلاثتترحزءالكاعليةالشرقيةالمدرسةبالديكيالبحثمراحزوأهم

عالةمديكةتملكدادصالقريبةسورةوكلدة،العراقلشمالالنهرل!عينماأقليمءدعة

الغرليةالمدرسةمراحزأههـاأماسورةللدةسسالضر!وتقعلمحومباديثابئعر!حالتالتي

طكرلةوهيكلسطبنشمالءجميعهاتقعمكاطقثلاثبحدلكفتترحزالملسطيسية

)!!(سموريسْ"اتسمياليونانايامعلىحانتالتيسفوركةاووركوريةوقيمهارله

احتلمتاء،لحن!ماميحماالمشكاوالفلسطيبالكالليةالمدرستالىقبلتوقد

مايحالصتصسيزاالمشكااححاممدرسةحلفسرتحيثوالتضسير،لالشرحتكاولهاطريقة

وهدهالحمارالاسمالمشكالصعلىالمدرست!وشروحتمسيراتوعرفت،الأخرىلهكسرته

12!اااالإنمامأوْالإحكالمعستحملالحلمة

وأ!المتحلموربمعكىالأموراثيمتسميةالمدرستسحاحاماتعلىحدلكوأطلق

فعلولدلكصسطهلصورةالسكفيوردتالتيالأححامشرحفيلداواالذينالمفسرونْ



التلموديترالمرحلشفيياليهؤالادب

وحللوىالنصبمتطقشوا،القديمبالعهدالتعلئيمفىلهما"يهودا"بمشناالحددالمىلمون

الرمارطروفوعلىالحديدةالمشلحلعلىيطبقوهلحيووضحوهوعدلوهوكسروء

طلبوالفحريالديعىالاصتمرارميالأمورائيمطبقاتانيعنيممل)"اوالمحان

المشنا.طلفيالنتاثيملطعقاتالجمارا

-حمارتارصاكحاىتولماالتلمورتحورمصلوالحماراالمشناالكصعيروص

مختلفتاربيثقانوهماكذسطينفيالفر!بوالأخرىبابلقيالشرقفيإحداهماتحونقا

البالليصالتلمودمكهماالأولعرساتلموريروجودإليدلكأدي-والأسلوبالمعهجفي

الخلافوشمص،واحدةالتلمودينحلاءوالمشعاالفلسطيننبالتلمودوالثاصيالشرقي

واشملاحملالبابليالتلمودبإنهلحيت"الحمارانصعلىومومسوغاشحلأعينهل

ىيعماالملسطيعىبالتلمودحثيزايصتدورلااليهودفإنلذلكالفلسطينيةالجمارامنواعمق

اليهودعندوتداولأشيوغاالأحئرموالبابليالتلموديخعد

شنوىهممختلففياليهودتعناليمالأمورلحافةلليةwlالجماراشموليةأدتوقد

التلموديفوقانهيقدرأد،البابليالتلمودححمصخامةوىالتاليححمهاضخامةإلي

علىالبالليالتلموداشتمالهودلاكاومرجعأضط!1"االئلائةمنيغرسبماالفلسطينن

اسلوسعلىحاخاماتهاعتمدحيث،المشنلساحتلحافةمستفيصةوتفصيلاتشروح

فترةأنإليلالإضافةمذاالقياسطردقعرالشراثعمنالحئيرواستنباطوالتبرلرالتعليل

العلسطيني"التلمودأموارثيمكترةمناطولحانتالعابليالتلمودوصعواالذينالأموراض

ورائيمالأهـفترةبينما؟م935إليم921صتمتدفلسطينفيالأموراتيمفترةحاىتحيت

تدويعهتمقدالملسطينيالتلموديصوردلكوعلىم.005إليم.921منتمتدىابلفي

فقدا!!االفلسطيتيمنأحدثيعدالديالبالليالتلمودلينما،الرالعالقرننهايةبالصهائي

الميلاديالسادكرالقرنولدايةالخامصالقرننهايةبتدوسنهتم

إلياديماوهداومباحئهاالمشناأقسامجميعيتعاولكامالفلسطيعىالتلموداما

حيتالأحيار"بعصبشروحهوعموصتىمقهوقلةشموليتهلعدملهاليهودمكطمإهمالا
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ض!التلمؤالمرحلضكلىاليكالأدكك

!و"الزروع"وميالمشناأقسامكىفقطحاملةأقسامثلائةوالتمصكيلدالشرحتساولقد)ده

"بالمكرو!الرادعالقسممنمباحتئمانيةشرحيصدكلكتماولحما.النساءْؤالأعياد

منقردباودعيدمنيقتر!ولم"،الآداء+والشهاداتْسحثيمنهوأمملالأصكرارْ

السادسالقسمكىواحدكاسحثاتكاولقدأدهح!ب،+المقدساتالخاسىْالقسم

!!ا0الحيضْموْالمبحثوهدا"التطهيراتبْالمعروف

مفهومالتلمودحلمةدحرعندسائكرةالدصإلييتكادرأصكبعدلكعلىوشا.

يحتلوحملوهحاصةقدسيةاليعتابهدادالتلمودالمككوىايكسبوقدالبادليالتلمود

1(.ككطاينزليشعادين+فيقول،اليهوديالنثمردعمصطدرمدالقديمالعهددعدالثانيالقام

يست!دالديوموالمقريعمودمامووالنلموداليهوديةأساكسحجرموالقديمالعهدإرْ

التيالكطيمةالمحانةمعولحى،,"11aعصكورهاحامةفيلليهوديةالروحاديالساءعليه

اليهوديةوالكرقالطوائصدعضهناكفإن،اليهودمسدهالمكتقديىلديالتلموديحتلها

سنمصكلهماوهو،الأحيارممظمفيحمهوتهادلالإطلاقعلىتقدسهولابهترمنلاالأخردك

التاليةالسطورب

الإشارةتحدرعامةلصفةالتلمودايوشروحهاالمشناكىاليهوديةالفرقموقصعرضوقكل

والتلمودالمشالأحيال"التلموددليل!حتالهفيشطايكرليش"خكاديىالحاخامأحمالالى

المترةتحديداهميهشاولالإحماللهدايضدموأدهصكةحا،والفلسطيبيالبابليدكوعيه

التالي.النحوعلىالحاحاماتهرلاءدراسةتحتففالتيوالصعودات،للحاخاماتالروعية

عكئكلرةبامورلمهممهمكاوالتلمودالمشكالحاحاماتJالأحياوترتبالأزمانتحديديعد

منأقوالمعيتعاملحاحامأيومكرمة،والأواحرالأوانلآراءبينالعلاقاتاممها،النلمود

دتتيملاالتيالآراءوأي،عموصأوصكلعونلينهايحودماأريمحنالتيالآراءميوما،سكقوه

لتوصسيعداته(التلمودبكدءدي)دادئعديدورحاحاماتاجتهدلدلكالأحياللهدهمطلقا

الشاقالعملسالرعموعلىالمحتلم!اتللحاحاموالأرمانالأحيالترتبطرلقصككهادتهم

محالاتءمعرمتكاوحكس،ئسرسلمالديالحئيرهكاكيرالمما،المحالاهدءئدلالدي

أهمهافقطددحر،عدبدةاسباورالأسرول!درا،ومكهمةصثيلةتمدمعيسة



يسالتلمؤالمرحلشفيياليهوالادب

رمنالىنجشارحيت،الأحيالتلكباسرانيلحاخاماتلأحديداملتاريخلديناليس-ا

حاظماتفيهاعملزمنيةإشاراتعنعبارةفإعهتاركخلديناتوافراذاحتىحالمعنادوموتهولادته

حياتهمعنحاملةصورةلوضعصا!يهليستلحنها،للعليةمحددةرطاثففيمميكور

وأ،يصبواحيائا،الحاخاماتمنلحئيرمتشالهةأكساءهناكحانت-!

كسيلعلى)هحذانفسهالموضوععنللثالثاوللئانياوللاولئنكسبماتوضيع،يسنحيل

عاش،حهمانارافباسمحاخاماتلستةقائمةالتلموربواحدموضعفيترد،المثال

(.مختلفهأجيالفيوعملواجميعهم

إليفادتالحاحاماتباككما،حبيرةبصورةلحقتالتنوالطباعةالنسخاخطاء-ج

تتصكرمعرمةفهناكذلكومعصاثذحوعلىالأحياربعدكبتفسيرهايمحنلا،بلبلة

الموضوعمذافيالأكورمحملالتاليةوالقواثمالحدولوب،الأجيالترتيسعنتصوزا

فحرةصوضعاحلمن،مفهوممويكما،والحدولالقواثمءإليهالمشارالأجيالترتب

التنالفترةالحاحامجيلويمئللأجيالمتبغاالمحتلفكرللحاخاماتالرثيسةالنشاطأرمان

ومنالتوراتيةأقوالهالأكساسبمنهاولحفط،الجمهورتعليمدرجةإليفيهاوصل

لطولسواء،لحيلينينتمولىحاحاماتهنالىييكونأرإلىالترتيبمذايرِديانالطبيعي

جيلمىيكثربئعملواقدانهمعسبأوالعمر

التاليس،للملاحطاتوطبقاوالانوراثيص،التذانيكلاهصا!كماءالقانمشثيوترد

تانى(ألي)شارةالناء)حرف+لم*-"

والأموراثيمالتسائيملكرالاننقالجيل-+لا

ئيموراأ-*

فلسملين(.)إسرانيلارضبالأساسلج!انكتنلحاخاملأ!-

باللفيالأساسفياشتعلحاحام3-

L.كيهعملالذيالحيلاليتئميررالأر!ام LJIالأمورائيماحيالباوالشانيمأحيالابلصهم



التنانيكل:

اسيساسامسون-

-Ieالطيشو!ه- Wjti

يوحمان،لنيرعوسي-

لرحيا،سلموشوع-

مارديلينتاي-

،اامايبسايهودا-

شطاح،لنشمعون-

أدطاليور-

هليل،

شماي

الشيع،حملئيلرسار-)1(

عورشلسيوداثار-

حملئيللن

رحايماسسايوحماررلار-

يهوشوع،رادي-)3(

إلي!يرر،رالي-

يف!هرحلحملئيلرلالى-

إسرانيلارضاحتلال

الحشسودائييم

يمايلحسمدرأ

&3115-ححم

ال!يحلخراب

ض!التاامؤالمرحاشساىاليهؤالأدسا

النمروطييرالهوكاحصما

لححماتدمور

السلوقي

الشرسافيروماصمعود

قيصريوليوس

تيتوس،نوسسسساأ



يشالتلمؤالمرحلسصىاليهؤلأدب

أسماعيلارالي-

الجايلييوسيراسي-

،يهوداراسي-)5(

يوسي،رالي-

،شمموررابي-

منير،رابي-

سشمعوررلان-

)الثاني(حملثيل

هناسي،لمودارالي-)6(

،شملونبرإلصاراررابي-

رودابريوسيرابي-

حوحبابرثورة

المشظحتام

لْيكل:مدرالأا

حيل

اسرائيلارص

)فلسط!(

يهوشليا،رابي-

(قبرالر-

ألاسرابي-

،بنايرالي،حماليارالي

ليميلنيهوشوعرالي

رلمش،يوحماررالي

يالل

شموثيل،

رحلعوفمامار

حلوتا

م135

م236

نوسأدريا

الحسسدر،قرقلا



لاقيثى،

الأولسيأهللاودارابي

أسي،ىرا،ميآ!را

ريلرا!را

يوسي،رالي،بونارالي

أرميارايا

بوصرابي،سايراب

لرتسحومارالي،أبى

اىهوسا،-ر

يصداراف

-رلا،راس

تامان!را

رلا؟،يما2-

لرحمارابي

لالا،راى-

مولا،را!

راى،يهوشوع

راميد

تيا،آ!را-

لولاارليما

،ريمالدرا-

لررما

شيآلدرا

توسمتا،

التاليرليما

اليهؤىالأدب

.Ty?

م593

ياشالتلمؤالمرحلشفى

رلسيدبىالنصرالبة

لواط

الئلمودحتام

الأورشليمي

)الملسطيبا(،

الإصراطوهـلةاسقسام

الرومالية

الإمبراطوهـلةنهاية

المرلية

السالليالتلمودحتام
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التلموديترالمرحكلشفياليهوديافىدب

الرابعالحيلمن)فلسطين(إسراثيلارضفيامورائيآتجا:برلرحيااباراصي.

والثالتالئانيالجيلينفي)فلسطير(إيسرانيلأرصفيأمورانيافاهو:راصي.

.الأولالحيلفيصابلفيعملالالتقالجيلاتجا(.براتا)دشموئيلأموها.

الرالعالجيلمدفلسط!()أسرانيلارصبعمل،امورائيافاهو.لرأميميرابي.

الخامسالجيلس(فلسصلين)إسرائيلارصفيعمل،أمورائي.آفنصرآفيرابي.

الئانيالحيل،لابلءعملى،امورائي.الأولأهفاادالرراف.

والخامسالراععالحيليرب،للالبعمل،اموراثي:الثاليأهكاادالرراف.

الراصعالجيلفي(فلسطين)إسرائيلارضبعمل،امورائيآحا:راف.

السادسالجيل،صاللبعمل،أمورائي:را!برآحاراف.

الثالتالحيل،باللفيعمل،أمورائي:افينبرأيديراف.

الثالثالحيلفي(فلسطين)إسراثيلارضفيعمل،اموراثيcْ،لآأيلاإليعا)رابي.

الخامسالجيل،لصاثي:الثانييعقوبلنإليعزررابي.

الخامسالجيل،نتائي:الجليلييوسيبرإليعزررابي.

.السادسالحيل،تكائي.يوسيبرإليعزرراصي.

والناتالناليالحييمب،ملسطب)إسوانيلارصبعمل،امورائي(مراتسإلمارار)رالي.

الحامسالحيل،تصائي(شموعبنإلعارار)رابي.

الخامسوالثالثالجيلينفي،لصاثي:عزريابنإلعارارراعي.

الثالتالحيل،قاثي.عراخبنالعاراررابي.

الئالت.الحيل،لكاني.صصادوقصرإلعازارراعي.

الاققالحيلهقفارإلعارارراصي.

الخامسالحيل،باللبعمل،اموراثياميمار:.

الحامسالجيل،لاللبعمل،اموراثي.أصايلرليييراس.

والخامسالرالعالحبليرفي)ملسطين(إسرائيلأرصبأمورائي.لرحيارالي.

السالعالجيل،باللبعمل،اموراثيحاتيلميحفيهاراف.

الثاتيالجيل،كاللبعمل،اموراثيحبدلراف.



يئالتلمؤالموحلشىىاليهؤاذدب

الانقظلحيل:لرفيجملئيلربان

الأولالحيل،لابلبعمل،امورائي.حنيفا

الثاليالحيللمائي.هرحيناسسندوسارابي

الخامس.الحيل،لابلبعمل،أموراثي:دعةنهرمنديميراف

الرابعالجيلب(فلسطين)اسرائيلأرضءعمل،ألورائي.الثانيهليل

الثانيالجيل،لابلبعمل،أموراثيممنوناراف

السادسالحيل،باللبعمل،امورالْي.الثاديروطامار

الثانيالحيل،لاللفيعمل،مورائيأ.رعيري

الرالعالحيلفي(فلسطين)إسرائيلرصأفيعمل،امورائيححي.رابي

الحامسالحيلفيكلسطين()إسرائيلأرضفيعمل،امورائي:حرقيارالي

الأولالحيلء(فلسطين)أسراثيلرض2فيعمل،أمورالْي.)لرحيا(حزقيا

الثاثالحيلفيكلسطين()اسرائيلرصأفيعمل،أمورائي:آبالرحيارالي

الثانيالحيل،لاللفيعمل،أمورائي.آشيسرحيارابي

اررالعالجيلفيكلسطين()إسرائيلأرصبعمل،اموراثيحلبو:رالي

الرالعالحيلىلنائي.حملئيللنحكلاليارالي

الثانيالجيللناتي:دوساسحنانيارالي

الرابعالحيللتائيترديور.حسانيارالي

النالثالحيلب!لسطير()أسراثيلارصبعمل،امورائيما!الرحيسا()حناليارا!

الرالعالحيلفيعلسيم()اسراثيلارصبعمل،أمورانياماموددراليسلاحناليارالي

الثانيالحيلتمائي.الحهنةناثحمانيارالي

الثاليالجيل،لابلفيعمل،مورائيأ.رتالرحتاىرا!

والئاتالثاليالحيليرب،باللبعمل،أمورائي.حسدارا!

والقالتالقابيالحيلىفيتثائياطركوىرالي

الحامسالحيلتمائيياشيا)الحببر(رالي

الأولالحيلءكلسص()أسرائيلأرصفيعمل،أمورائي)لرحيا(يهودا



يسالتلمؤالمرحلئفيىاليهؤالأدب

الثالتالحيلبملسطير()أسراثيلأرصءعمل،أمورائي:فاريبريهوداراسي

الحاسىالجيلتكالْي:قرحابنيهوشوعرابلا

الحامسالجيل،باللبعمل،أمورائي:أيديرافلرليوشوعراف

الرالعالحيللسالْلا:بروقالنيوحكار

والرالعالثالثالحيلينءلتائي.نوريلىيوحنانرالي

الخامسالحيلت!اثلامسندلار.يوحتلرراببا

الخامسالجيللتاني:يوناثانرالي

الرابعالجيلتناثي.قككمابنيوسبارابي

الجيلراب،ملسملبن()إسراثيلارضفيعملبعمل،اموراثيحنيكا:لررعوسيرابلا

والئالثالثالي

الثاتلجيلافيفاسطير())سرائيلارضفيعمل،أمورائي:الحايلييوسيرابي

الثالتالجيلبير(فلسط)إسرأثيلارضبعمل،أموراتبا:إيديلريعقوبراللبا

الرالعالجيلبكلسحلير()أسراثيلأرضفيعمل،امورائيإلعارار:لن)سحالدراسي

التاللالحيلا،لاللفيعمل،أمورائي:لرالاارميارالي

السادسالحبلتلئي:يوسبابرإسماعيلرالي

الحامسالحيلفيكلسطين،))سراثيلأرضءعمل،أمورائي.عاوهينراف

الثانلاالجيل،باللءعملكأمورائي،را!(لاهالا)تلميدرا!

كنسطىر)أسرائيلأرضبعمل،تكاثي.ليمي

الثالتالحيلسّاثيميقانالندخوليارابي

الخامسالجيلنااثي.عحميارالي

والخامسالرالعالحيل،لاللبعمل،أموراني.اسحاقلرلخمارراف

الحامسالحيلتكائي.ناثادك)الكاللي(رالي

الحامسالحيللتاثيسومخوس

التالتالحيل!فلسطير()إسرائيلارصبعمل،امورائلاألساعيل(.لرعولا)



التلموديترالمرحلئكلاليهودىالأدب

السارسالحيلء(فاسطين)اسرائيلارصبعمل،امورائي:عررلارابي

الأولالميلنتاني.مهللئيللنعغميا

الحامسالحيلفي(فلسطين)اسرانيلأرصبعمل،امورائي:حمالرفينحاسرابي

الخامسالحيل،باللفيعمل،أمورائي.فا!را!ا

الثالي.الجيللقائي.صكادوقرالي

الأولالجيل،لاللبعمل،أموراثي:قرنا

الثالي.الحيل،لارلبعمل،اكورائي.أحاموءيررلا

والرالعالثالثالحيلبفلسطير()أسرائيلأرضبعمل،امورائي.ح!الررلا

الثالتالحيل،لاللفيعمل،أمورائيهونارا!رسا

النالتالحيلكلاللبعمل،اموراني:حمالرردا

الساسعالحيل،لاللفيعمل،مورائيأ.رحوميرا!

السكارسالحبل،لالهلبعمل،رائي)أمركرم
الأولالحبل،كابلفيعمل،أمورائيشيلاراف

السادسالحملبفلسط!ا()اسوانبلارصبعمل،أمورائي.لورلريوسيلوسموئيلرا!

،الكاتالنالىالحيلبملسطيى()إسرانيلارصبممل(امورانيلركمعاكي!كعونيلرالى

والفالثالثاليالحيايرءعملتكائيهاقطارشعوئيل

السادسالحيلبعمللسائيإلمارارلنشمكوررالي

الراكعالجيلفيعمللكاثي.A-53بد(شمعولى)

السادسالحيلبعملشاثيامسياسشممودارالي

الرالعالحيلبعملتكاثي.عرايبن(شمعون)

التالتالجيلكلسكن(ء)اسراثيلأرصءعمل،أعوراثيكاريسشصعوررابي

الشالثالحيلبملساك()اسرائيلأرصءععل،امورائيالرالا(سمار)شم!ولىراس

الثاليالحيلءعملتكائيآليلرتكممورراكي

والناتالتاليالحيلسء،لاللبعمل،أمورائيشيشصرا!

1!ااالرالعالحيلفي،لالىءعمل،أمورائي.أيديرا!لرتسكرا!



التلموديشالمرحلشثىاليهودىالادب

اتبشنآ؟لمجلإرهنأنر؟أنجفر!انيبرتينجنجقتصبرتي%ةإ-

ومعكدلمتعمبمتشددلينبيمهمفيماالواحدةالديانةأتباعينقسمماعادة

الألسا!،لأوهيالناسويحمرالأنفسوعزهقالمتشددةالصارمةالآراءالأوليتشىمشامح

إليبدلكليصلوالإقناعوالمنطقالعقللفةمستخدغاالمختلفةالآراءالثانييناقشحينفي

احمعينالنالسمصلحةمنهترجيالذيالسديدالرأي

الدياناتتاكوائمةعلماءعيروالقساماتاختلاكاتتوحدانالدياناتلينلدغاوليس

الاختلافاتفتلك،غيرهاعننميزهاالتيآرارمالهاوطوائ!فرقْالدورمميحولورالدي!

الدياناتلمعطمالتارلخيالتطورظلفيوشائعةطكيعيةظاهرةإلاهيماوالانقسامات

علواحتلاكاتانقساماتميهافلهرتالتيالدياناتاحثرمناليهوديةوالديادك

كرقةحلوتدعي.الديميةوالطوائصالفرقصالعديدطهورإليلالتاليادت،وصراعات

موصوعواهمالأحرىالمرقمنوروحهاليهوديالدينلاصولتمسخاواشدامثلألهامكلها

أليالمكسوبةوالأحاديثالقديمالعهدعاسمارالاعتراسموالفرقمدهاحتلاسحولهيدور

ولحقتهالالمشنانجرفكيمادوتالتيالمقهمويةلالتوراهوالمعرومة-السلامعليه-موسى

موقمهاصعلىالديفيةالفرقمدهلماولفيهحاوس!رحرالتلمودمغامحونتاالحسارا

تبمالهاسشرضحيت"التاريحيالعاملالتناولمداكموسنراعي،وشروحهاالمشما

التاليْالنحوعلى،الأحدتإليالأقدمم!التارلحيلطهورما

السامرييق،فرقشا-

الديانةاتباعليرعقديخلا!اولصاحبهانهاأليالفرقةسدءأصميةوترحع

يرمكود!لاالمرقةمذهأتباعانإدالقديمالعهدقدسيةحولالخلاسمداوحاداليهودية

عليه-موسىjاكسماصيتحونالمضدسحداله!ايشرودوأنماحاملأالقديملالعهد

وحليمته(السلام)عليهموسىتلميديشوعسمرإليهاويضيمون()التوراةالخمسة-السلام

صلالمولتاحالسشرصسحصولنكرولهاوالمحتوباتالأنكياًقدسيةينحرورلدلكو!
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التلموديشالمرحلضفىاليهوديالأدب

الأعمالمنمانهاومقولولى،اوموضوغا)ْشسلأوشروحهماالمشنايردصموركهمدلكوعلى

حيت"وسغذامبهنائعدوتارمخهاالفرقةهذهصلوأوالحفرالصلالعلىتسعتالتي

عليه-موسىإليبصلةيمتو!لاإنهمومقولورأسرائيلبتيإلينسمهماليهودسطمينحر

؟"الأعيار-الحورلمم11الناساخلاطمنمجموعةنظرهمفيكهمديالتهأو-السلام

ملكواتي"1724الثاليالملوكفيوردماحسبمختافةبلادمنالأشوريالملكمقلهمحيت

بيمما)1السامرةمدنءوالمخمهموسمروايموحماةوعواويموثلاملمنمقوماشور

فيمحثواالذينالشمالي!إسمراثيلأسباطبقاياألييرحعورأنهمتقولىاخرينملرمةهناك

ألداكيمثلودوحانواالمففىمنفيلكومجوا-قم172-الأشوريالسميبمدالسامرة

االإسراثيليين"اْمنبهمأصلاعدذا

الفردممييق،مسرقش2-

تاردحهممافيممكعدذاحثرماوأواخطرهااليهودفرقاهممنتسدوهي

حدلكالفرقةمذهوتعرفالميلادقبلالثانيالغونإليالتاريخيممدايتهاوتعود،وحاصره

التمائيمعليهااعتمدخصبممادةوشروحهم!رازهمحانتالذينالححماءالعلماءممرقة

منمهيتعلقمالحلوإنما،كحسبالقديممالعهدتزمنلاالضرقةومذءللمشماحمعهمب

وضمتمقدسةتحميلاتوشروحهاالمشمابيرورالفرقةمدهفأت!اعوتفاسيرشروح

لأمهاواحسمهاكالايمانالقديمالعهدوهوالأساسالمقدسالنصحدمةحلأصحص!يمنا

قدسيتهمىقدسيتهاتستمد

الممدوةسر،فرقش3-

شديذااختلاقامعهاتحتلصوحالتالفرسميينلفرقةادعاصرةالفرقصتعدوهي

وشروحها،المشمامنموقفهاهوصاليمناوما،والمقهيةالعقديةالقضايامنالمديدب

فقطتؤمنحانتالصدوقيينمفرقة،المريسيينلموفمخالفاالحالمطميعةحا!والدي

"طا!ْيتعلئماوحلوشروحهاالمشنامىعداهماوترفصالقديمالعهدبقدسية



يئالتلمؤالمرحلئكلىاليهؤالأدب

الأسينين،فرقش4-

الفرقساثرصتتميزوهي،للميلادالأولالقرنفيالملهورفيالفرنةمذهوددأت

للكبادةأوقاتهمحلييعرسورأتباعهماحارحيثلأوالرهب!ةالتقشفلحياةلميلهااليهودية

يشترحونلاحادوافإنملذلكملو"دا.يعتبرونهحانواالذيالمحتمععنوالانعزالوالتامل

التيالطقوسوطكيعةلكظاملركصهمالمعابدفيالستديومالاحتفالفياليهودسائركع

والتاملالتدينوشدةالحماعيةوالحياةلالتصاونالأسيتيوروتمير.اليومذلكبتمارس

وهم،التقشفيةوطبيعتهمتتفقالتيالتوراةداْححامكعاملتهمءوتمسحواا،)!ْالصوفي

لاأنهمصالرف!افعلىوضروحهاوالمشناالقديمالعهداححامتعاملاتهمكعطمفييخالفون

وأنظمتهمصعاداتهممعيتفقمايتتقورنحدهمشحلأالمقدسةاليهوديةالحتبيكحرون

احتم!تالتي-الميتالبحرلمائفوتعدرلكدونساهـسحلون،موضوغاالن!موصتلك

وتقاليدهمالأسيكيبنعاراتمعرفةعلىساعدتالكيالمصادرأهممن-ام489

ومشقدالهم

القرادكك،ثرقس5-

القديمالعهدعصالشديدأتكاعهاايكانصتسميتهااحتسبتالتيالفرفوهي

تحتالفرقةهذهاردهرتوقد،مقراالينكسةقرائيمحلمةكالمقراعاذلكوالمعرو!

الديالدييدالشاطوتاثرتللميلادالثامنالقرربالعراقفيالإسلاميالححمايةرع

"داوددنعسان"المرقةهذهترعموفدالمسلمينالمتحلمبنبنالقرندلكفيشانغاحان

حيث"اليهكشسبوامريديهدهوسفيالأثرايدبرلمحهوداتهحانتالذيم(81ا-)715

الطوائماولينبينهمالحلا!محوروحارالالعنانيير)َالقراثييرتسمبجانم!اليغر!وا

بهاصيتعلقوماالمشكاافيراديمحوليدورالمردسي!طاثفةوبحاصةالأحرىاليهورية

الاعترا!كقطيركضوالمالهرفةهذهكأتباعالتلمودتحودناليأدتوتمسبراتشروح

أحذواوالما-ألحرتهالتيالأحرىالمرقشار-اححا!هوعنعنهوالاشادلالتلمود

سحطعليهمآثارمماوأححاكهآراءهولمجقدورالتلموريحارلور،داوددنعكاررأسهموعلى



يضالتلمؤالمرحلضفىىاليهعاالأد-

Iوزادتوحقدهمالمركسي!، ليروالكداءاتلصراعات حلررساءأعلئارلدرحةالطائفتين

حلالصلاةسعواحما،اللهرحمةمنوحرمالهاوكاحاستهاالأخرىالحلاثفةتحفيرطائفة

مىطائمةأيةقبلمىشسيةأوديايةمشارحةحلوحزموا،الآخرمعالدءمنهم

لمذاخزمالدياحالوناليالأعيادأوالستمائدةعلىالأحلومن،الآحريمعالطائمتين

ا!ه،.الطائفتينلير

تعرضتاليراليهوديالدينيالفحربالمرقأمممنالساكقةالفرقتلكوتعد

مناهصةأملهومديلدةلهمرمنةأحانتسواءالتلمورتحولنوقضيهوشروحهماللمشنا

محدودةحانتالوسطيالعصورفيذللدلعدفاهرتالتيالدينيةوالفرقلتكاليمهومعارصة

القديمالعهدلقدسيهشديذااهتمافااولتانهاحينفيحبيرًاامتمافاالتلمودتعرولم

اقيوالتلمادالمشنالاححامالاستعانةمنلعضهميمنعلممداحاىوان،خاصكةبصمة

حالىوانوالتلمودالمشناوتفسيردشرحالخاصةالدراساتبعضظماتحيث"وميولمتتمق

القديمكالعهدالفرقلعضفيهاهتمتالذيالوقتوفيالإسلاميالعصرألييرجعأهمهما

الديميةالحتالاتبعضطهرت،والحماراالمشناشدحامتمامهالأخرالبعضوأولي،فقط

حيت"اليهوديةالعقائدعلىالبالعأثرهلهحانمما،وعلومهالالفلسفةتاثرتالتياليهودية

القديموالعهدالتلمودفيوردمامعالأحيانلعصبالملسفيالمحرتعارض

مكاقةكيلدهالقلةوتلاشتالوسطيالعصورفيطهرتالتنالمرقأمثاةومن

وفرقة،الميلاديعشرالخامسالقرنبدايةمندوالكرتعالاسباليافيوظهرت"المارالوس!

عتمرالسادسالقرننهايةبوظهرت+تسفيشتاي"الحدابالمسيحأتباعوممالدونمة

عشرالسابعالقررولدايات

اهميهحولاخريمرةوالمناقشاتالاختلاكاتعادتفقدالحديتالعصرفيأما

أهمهاسرقعدةل!يىالمناقشاتمدهوترحزتم!هالإمادةتحقيقوحيميةوقدسيتهالتلمور

والمحا!طةوالأرثوذحسيةالإصكلاحيةهيثلات



يسالتلمؤالمرحلشكلياليهؤالأدب

عضرالتاسعالقردهولدايةالميلاديالثاسالقرننهمايةإلينضكاتهاترجعوالأولي

تعدلممجتممةانهافيذاتهالمقدسوالحتابللوالتلمودالمشنلمنموقفهاولتلخص

إلاميمااليهوديةفالطقوس.ومدنيتهالحديتالعكسرلملائمةالقديمكوضمهاصالحة

ديتااليهوديالدينجعلعلىعملوالذلكالمفهومةغيرالتمقماتمنومملهطويلةسلسلة

(ا!ْالعقلوملزماتمفترضاتمعمبادئهلموافقةدائفليسىتقدميا

وأهمعشر،القاسعالقرنإليبداياتهاتعودا)!ْالأرثوذحصيةهيالثانيةوالصرقة

عليه-موسىتلقهااقيالشفولةالشريعةلاعتبارماوالتلمودلالمشنا)يمانهايميزماما

وعلاققهاالتلمودمنموقمهاطلبالطائمةوهدء،المحتوبةالشربةجانبألي-السلام

بالقرائييروعلاققهمالتلكودمنموقفهمطلفيللفرسيينامتداذانعدلالإصلاحي!

تتمقلمههيالمرقتينهاتينبيروسطافحانتالمحلفطةوهيالثالئةالفرقةأما

لعدهاصفيالأرتودحسيةأيضناوحالفتاليهوديةالتقاليدمز،نحررما-الإصلاحيةمع

بحلاليهوديالديتيالتقليدليرالحمعالمرقةهدهحاولتلدلكالحصارةومحاراةالكتور

االحديت)1ْالمصريفرضهاالتيوالمتطلكاتتعبشهالتنالواقعوبينمقدمساتمنيحولهكا

اتننننأرنجلإ؟خضا؟إلآآ:نفهتر

عررامماسمربدعداكيطالمبرلةباللغةلحاملهاالقديمالكهداسفارحتتلقد

باللعةحتبتحيت"القديمالعهدأسمارمكالتمرقةالأخريالحلملتوسصوداليال

شيحةالعبرلةاللعةكهاتأئرتأحريلعاتعدةمتاكيكاتالآراميهجانبوإلي!()الآرامية

ملاتالمططرلقعناومكهمالتعايشطريقعنذلكحارسواءاللظتمدهأب!اًلحالطة

التحارلةوالرحلات

كعطمفيلوضو!تطهروالتنالقديمةالمصرعةاللعةاللعا!تهذهمقدمةبوتاتي

وموسىيوسصخكهديإليترحعوالتنالتوراةقصصءوردتالتنوالأكساءاليعلمات

للعةتاثيرحدلكيوحدالقديمةالمصرلةواللغةالأراميةاليولالإضافة(السلام)عليهما



يسالتلمؤالموحلضفحياليهؤالأدب

وأثرالقديمالأدنيالشرقءعديرنموذلهاحادوالتيالآشورسة()ا!ا)المادليةالأحادية

ناإليالممطقةمذهفيالرسميةوالوثائقوالرسائلالدبلوماسيةلفةحانتلأنهاحضاري

الميلاد.قبلالسادعالقرنحواليمحلهاالأراميةحلت

الآخريالأجمبيةاللغاتمندحلتهاالتيوالحلماتالقديمةالعبردةاللفةهذهومن

حدلكعركتوالتيالمشنالغهاشتقت-فيهامتاصملةصسحتواعبرناطادظأخدتوالتي

المامةبولفةاحيأئاالقديمالعهدلفةاسمتحدمواالديدوهموالعلماءالححماءلفةلهاسم

الشيءدعصروقزلالعامهلفةعلىتعلوالمشنألغهوجملوااللعتينبينفمرحوا،اخريأحيار

فيالحتابةوفياليوميالحديتفيومستخدمةشائعةاللغةهذهوحانتالمقدسةاللغةص

ومرحعالقديمالعهدلفةعنومتطورةحديثةتعترلفةفهي،عصرالمقراصمتأحرةكترة

لمتطلداتالهائلالنقصتسدلحيإليهااللفاتداقرباستطلتقدالمشوعةاللعةأنذلك

ألافثماديةيتعدلاالقديمالعهدبالواردةالحلماتمحملوانحصوصنااليوميةالحياة

اليوميللاستخدامتحميلافإنهاالحالود!لبيعةالأراميةالحلماتميهادما،ا!!"حلمه

علىالاستحدامشائعةغيرادديةتعتبرلمةحانتالقديمالعهدلفةمإددلكعلىعلاوة

حانتوأليالدينشثونبوحاصمةالحتأبةميادينعلىاقتصرتوإدما،اليهوديةالألسنة

علىحدلكتحتويمإدهاالمشمابهااستعانتالحيالأراميةالحلماتمنالهائلالعدم

وكارسيةنية,ij-Lيوناديةحلمات

وميآسداكالدارجةاللعةل!تهاعلىطعتكقد(الحماراالضما)!ندروحيتعلقميماأما

والأحرىشرقيةإحداهمامحتلمضيمدرستيرقيتحونتقداالحمارحانتولاالأرامية)اللفة

وميالشرنبالأراميةاللعةلجاتأحدىاساللينالئ!رفيهالاوليالمدرسةاسنحدتعةدعرديه

العراقا!!اشمالموطمهاوحانالبالليالتلمودلجةواعتمرتداسليةيهوديةاراميةلجه

الرعيةالأراميةلجاتأحدىاستحدمتكقد(الملسطينيةالعردية)التانيةالدرسةاما

ا!"االمقدسيارالملسطينيالتلمودلجةاعتمرتحمت،المقدسيهالعرقيساليصديةتعر!الميومي
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يشالتلمؤالمرحلئفيىاليهوالأدب

سات!

علىواحذاشحلاًالمختلفةالتاردحيةمراحلها!ليلةاليهوديةالديالةتعرفلم

"()ْالمراحلتلكمعداحلئايقناسق،الأنوحضبدايتهامنوالتشرلعيالعفديالمستويين

اليهوديالقشرلعاحتواءمنالرغموعلى،التارلعبواحدةكهوديةتمييزصيمحننابحيت

الئوابتمنالمراحلتلكطيلةتحىلممإنها،الماصةوالخ!سالْصالصماتبعصعلى

اليهود.يحياهالديالعصرلطبيعةوالقفييروفقالاتعديلحضكمتوانما!القشرلعيةأوالعتدية

تسغامتنوعة)!!(يهودياتْعدةعرفقداليهوديةالديانةتارلخأنذلكمنولتصح

والاجتماعيةالسياسيةالمستورلاتحافةعلىاليهودلهايقمرضحانالتيالمحتلفةللطروف

اليهوديةالديالةتلككخضعتلأوثنافذاديكذالدورماحدلكانعحستوالنيوالاقتصادب

التارلخلحرحةوكقاللنعييروالتحلور

!امله،تولدلموشريمةحعفيدةأنهاسالتطوراليهوريةالديانةوصهاوسي

درحةأليالكهايةبلهاوصلتالنطورمنمراحلبولدأتلاقصةالوجوداليأتتولحسها

نأيعكيوهداتطوسرهايتمليكيالمستنبلءأمامهامفتوحْاالكا!يزالولاالاحتمالص

الححغيمحىالذيالحدألياليهوديةالديانةصياعةحسيرفيدورلهاالتارلحيةالموامل

قديئااليهوديالقارلعمسيرةفيهاتتححمتارلخيهديانةبانهااليهوديةالديادةعلىمعه

بناتهاا!!(باساسيادوزاالقاريحيالطمليلعسووحديئا

فيماحاصةاليهوديالتشرلعبالتطورصمةعلىشطاينزلينسْعادينولرحد"

اليهودمسهايستفيالتياليهوديةللتشرلماتالنهائيةالبلورةلوصفهوشراتعهلالتلموديتعلق

التلمورألىالآرحضئعلىلمإلهشطاي!رليشىْ*يفولحيت"اليومحضوتعاليمهمأححامهم



يشالتلمؤاامرحلضثيىاليهؤالأدكا

له،المحتلضةالطبعاتملهورصالرغمعلىسهوالانتهاءجمعهامأوشرائعهاياقملتقد

1كفتوخا)فياللاوالكحتالاحتهادباسافإن

اليهودية"الديانةتطورتاركخفي-الأهمتيانلم)د-مهمةحلنةالمشنامرحلةوامثل

ثمالصلامعليهموسىديانةامالآباءديانةمنبدءألليكهوديةالأوليالمراحلسبقتهاحيت

السكيمنبدايةالمختلفةالشتاتعمكورءالديانةئم،وانفسامهاالمملحةعمكربالديانة

الررمانيالشتاتوهوالااليهوديالشتاتمراحلآحرحكاالبابليكالسييمروزاالأشوري

-ئكروحمنعليهاوماالمشناحمعمرحلةعاصرالذيالشتاتوهو،م07تيتوكديدعلى

التلمودالمشنامعحونتوالتن.لالجماراعرقت

حيتةاليهـهوديةالدياكةتطورتاريخبتسميةمناياثرالمرحلةهذءاحقككبتولضد

المشناْحتا!ْوموالفترةهذهبوضعهتمعملاهمإليالتسمياتمذهبعضنس!ت

الشكياتلعصوئسبتالمشناْيهوديةلاسمْاليهوديةالديانةتارلخمنالفقرةهدهفغرفت

المرحلة،تلكفياليهوديةالديانةتشحيلفيورورممالحتابهداواضعياليالأخري

حذلكعرفتياما.n'"الحبرعةاوالربيةاليهوديةاوْ،اتالحاحاميهودية*باسمسرفت

وأ+،التلموديةاليهودية-لاسمْالمشناعلىوضكعتالتيالمحتلمةالتفسيركةالمراحلضمبعد-

وامكعيهأليأو"المشناحتابإلي+المرحلةهذءكسبةإليوبالإضافة!ا،)الربانيةاليهودية

باسم"فعرتالهييالوهوألا.إقامتهإلاناليهوديةالديالةرمرإليحذلكئسبتفإنها

)ا!(الثانياليهياليهودية

الدينيةالحالةوهيواحدةدلالةاحتتحتمعفإنهاالتسمياتتكوعمنالرغموعلى

الأولىالبداياتزمنمنوذلكوالقشرلعيةالعفديةالظحيتينصاليهوديةعليهاياانتالنن

حسهازكنإليمقالثاثالضرنكهايةمنالفترةبايوتفييدهاالمشناحمعلمحاولات

الميلاديالثاثالضررلدايةبالكهائي



يئالتلمؤالمرحلشكلاليهوديالأدب

وضعالديالأساسليلونهاالبهوديةالديانةنارلخمىالمرحلةهذهامميةوترجع

منايثرئاعشرخمسةمنيقربلماالتشرلعيةأحيمامهمالحافةاليهوديةالديانةبنلءعليه

(الميلاديا!عشرالئامنالقرنوحتىالميلاديالثالتالقونبالمشناحمعزمن

التشرلميةاياحيهامهيوبنودهاموادهاقانونيةمجموعةبمثابةالمشنالهوديةو!لعد

الواردةالتشريبالأحيلامتطويرإليودتظيمهماوفسهامنالحاخاماتهدفاليرالمفصلة

يحياهاألتيوالاحتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالآوضاعمعيتفقبماالقديمالعهدفي

لثمحلتالتيهيالمشنايهوديةأرعلىيدلهمما،الميلاديالثانيالقونءخاصة،اليهود

الليودية)ٍالفعلبةالمفاميم

عليه.موسىشردعةلينميزواقدالحاخاماتانهماإليهالإشارةتحدرومما

الديالة"بتسميةوتفامميرهمشروحهموحصواوتفاسيرشروحمنوضعوهوما.السلام

التياليهوديةللحماعةتمييزاالبابليالسميألئاءالطهورفيلداتقدحانتالتي"اليهودية

دلالةاراي،مق586عامالبابليينيدعلىيهوذاصسبيهاوتملاللفينحيايلانت

حينفي،والجغرافيةالدينيةالدلالتانفيهااختلطتقدالبابليالسبيمرحلةءالتسمية

،الدينيةااالدلالةعلىاقتصرتقدالمشمامترةءنهماأ

وصعهماالتناليهوديةوالديانةموسىديانةاوموسىشريعةبنالتمييزهذاولظهر

قسممباحتصالثانيالممحتوهوالزواجعقود+لمشي131"ْ؟شمبحت"بالحاحامات

الفقرةْهدهتردحيت،النساءا"بسيلج،!ْالثالت+المشما

116لا'11؟؟)- K"(71لأ7دربريرلأa117،1،667*7+لإ'،+!l!677كل11')ي

لم6،"أ3لا7ألمأ،61؟؟7الأ+7ا؟لأ)،77ر17لا،،يهـا6،1ي!ل!!مألأ؟!لاا؟!3!؟لأ؟6لأ3

70،؟3هلا!لألم؟لملما,piل!؟117"أ،لا66؟7لأك!6)7؟لأا!؟+!761!77!127،ل!أ+!م!3؟

6؟؟لألأHe؟ nix613،أل!7أ؟إ!3؟؟6.6ا؟لاأ6لا6يا؟3!أ3؟لى!71،أ1،قي؟31لملم؟6؟

،اْ)؟71ا!اأ؟لألهـا7،لمالأير،د!؟lr7،77؟دلملمث!7!لأ7لأ+؟ادم7ا



التلموديترالمرحلئكلالمهودىالأددي

ديرموماوواليهوديةموسىدينتتمديمنالحتوبا:)مبلغ(لدونئسزحناولا.

تقتطعولا،حاتصوهيتجامعهالعشر،منهيرخذلمطعائا())زوجها(تطمممن؟موسى

تفزل،الرأسحاسرةتحرح؟اليهوديةالديانةهيوما.تفيولاوتمذرقرصئا،)عجينها(ص

يقول،وحههفيألويهتسصمنأي!ئاشارلْ:أبا+يقولالجميعمعتتحدث،السوقفي

يسمعبيتهاتتتحدثعندماالصوت؟عالبةميمنالصوتعاليةأيضْا:طرفور

)!(.صوتهاْجيرانها

الشراتعحليشيوالذيموسىدينلينمئزواندالحاحاماتانالفقرةهذهمنو!تحمع

التيوالأخ!قوالآدابالأححامتمةيوالتييةالبهو!الديانةوبير،التوراةفيالواردةوالأححام

اسراتيلببناتعليهتحونأنيج!لمايتعلقماسهايظهروالتي،اتالحاحامانرما

.التوراةفيوالأخلاقدا!vاتلكتردلمإنحتىالتلمودححماءلرايومظتماملاتهن

شروحمحؤالمشناحاحاماتواجمتالتنالصعولاتاممصيخعدماومذا

فيوإثماتهيريدونماحليثبتوالحيميسرةسهلةمهمتهمتحىلمحيتوتفاسبرهم"

بماداتهميتعلقفيماخاصةحثيرةلعقباتيصطدموناحيالاحانوامقدتماسيرمم

النصيتضمنهصرلعنصلشأنهاوردقدتحى3والتيوالموروثةالشاثعةوتقاليدمم

منالاستمرارولضمن،ناحيةسالنصيوافقبماالتقاليدمدهيعالجونكحيص،التوراتي

(أحريلأ!ناحيه

واوضاعيتفقبهاوصياغتهاالديميةللتشريعاتالحاخاماتحمعأمميةظهرتولقد

الشتاتبعدالتحديدوجهعلىيرد،لمأوالقديمالعهدفيدحرلهاوردسواءاليهود

منلالدمحان،الأرصبقاعشتيباليهودمعطمتشردمنإليهأدياوم،م07الروماني

عالوحدةالإحساسلديهميحقق،وملزممقدسواحدحتاررحولاليهودحمعمحاولة

تحورانكيحميواحدوطىءمحانيةالوحدةمذهتحىلمو)نحتىوالتصاس"

اليهودحمايةحدلكارادواللالوحيد،الحاحاماتمد!موهذايحنولمروحالية

لمفحمعوا،طهراعيهاسيحيورالتيالمحتمعاتفيالذولالىمن(ثشاتهمأماحن)حيت



التلموديشالمرحامكليىاليهؤالأدب

مذاوضئنواوسلطاتها،الأجنبيمالدولمحاحمالالتجلًإليعنيفنيهمملزمْاقادوئا

اليوميه)!!احيلتهباليهوديلهايتعرصقداليرالاحتمالاتيكافةالقانون

Leoويرحدْ Auerbach-المشناوضعتهلالتنالقوانينأهمية"اويرعاحليو

كمبقتها،التياليهوريةالديانةمراحلعنمئزهامما"يكاملةالتشرععيةأححامهاوفصئلت

مختلصفيالآرحتىاليهودبهايسترشدالتنالقوانينلمعنىشاLdاليومإليتزاللالأنها

(العالما1ألحاء

حلاروهومع!بطابعالضترةتلكفيالرواةحيليدعلىالمشنليهوديةتميزتوقد

المحريمسوماوعيرما،والمصياسيهالدينيةنواحيهاحميعمناليهوديةلالحيلةيتعلقما

مداحلعامةبصفهاليهوريةالعضليةتيكوسءيدحلوما،خاصةعصضةاليهوديالديني

القديمالعهدمندينيةنمكوصاستحراحطركقعنسواءوتدعيمهواثباتهبرمنتهيمحر

طريقصاو!اال!ص)قوةلهاموروثةتقاليدمدالسلصنقلهماطربقعناودلكتزلد

يعيشولهاالتنواوصاعهمتتمقالنيوفتاواهماحتهلداتهم

رازعموادلكسبيلوفي،والإلرامالاستمراريةلقواليكهمالحلخاماتأرادولقد

علىلزلالذيالوحيقبيلمدإلاموماوالتضسيرلالشرحيمتاولونهأوعهيمقونماحل

ْ.*7لإ6،3+ل؟7التعكيزلذلكواستخدموا-السلامعليه-موسى 3"' onلموسىتوراة

أصلاوسندلهاليصالكتنالمواصعفيخاصةالتميرلصكةهدااستخداموشلعسيناءص

بالمدونكالتوراةمقاسلفي"الشضولةالتوراةممهوم"نشاهكلومن)ا!(،القديمالمهدفي

ا!!"لالوحيلرعطهاوقوانينهماححامكالتقديسمحاولة

والتعقيدوالإضامةللاحتهارينمكسلامكدا.للحاخامات-المخرحمدااعطيولقد

وحولنهم،المحرجهذااعذواالديرالديىلرحالواضحةوسيطرةقوةأيمنلواعطي،أحيائا

لييكولوااليهوديالضحرعلىيسيحلروروطلواوسيطروا،قوللميررلاقادةأليلالتدرلج

الحلحامات"!!(ديانكاوالركيةالديانة،الحديدةاليهوديةالديانةقلص
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سالتلمو!المرحلضكلىاليهوالأدب

جمعهاسسصرقالدي-القديمال!هدداخلتطورتقداليهوديةالديانةيصانتوإدا

قدالمش!امرحلةفيفإنها،التشريعيوالعقديالمستولينعلى-عامألصحواليوتدصيلنه

العقبدةمفاهيمصتغيرلمحيثلها،اساشاالفديمللكهدالعفديةالصورةمناتحذت

المفاهيملتلككتاولهاءوتحديذادقةأحئرحانتوإنالقديمالعهدفيوردتالتياليهودية

والعهد،،والاختيار،والخصوممية،والألوهية،التوحيد.الكقديةالمغاميممذهأمئلةومن

طالقدالتعييرأوالتطويرأدبنفيوالعقابوالثوا!والحسابوالكعت،والحلاص

العكانالحاحاماتأطلقحيث!الكهوديةالديرحانةمنالتشريعيالمستويوحليةةكبيرةولصورة

عاملوجهوالاقتصاديةالماليةبالمعاملاتالمتعلقةالأحيكامةصافةوشرحتفسيرءلأنفسهم

يتمقبماالأخريالشوسمنوغيرهماليهودكينأمالسعضبعضهحصعاليهودلينسواه

فيهايتواحدونالتنالبيثةطلبومصالحهمومتطلباتهم

متينااساشاالقديمالمهدبالعفديالجا!مناتخدتقدالمشناكهوديةةكانتوإذا

ماتنوقىلصورةوالتقديربالاهتماموخصنهاالعقديةالمقاميمبكضيكذلكميزتثدفإنها،لها

صفهومالعقديةالمفاميممذهأهمومنالمغاميمتلكمعالقديمالعهدبالوضععليهحالى

والعقا!والثوابوالحساسالكتمنلهايتكلقوماالأخروسةالعقاندوممهومالألوهية

صادتاولفيمطلقةشبهحريةللحاخاماتةكان!قدالتشريعيالجانبعلىأصا

حيت.التشريعيةتعلملاتهمباليهودغيرمنصوقغهمحليةبصورةيطصانهإلايرلدود،

صبحت2لدرحةاالقديمالعهدبالوضععليهايكانالتيالصورةبيصثيزاوعدلواعيروا

موقصشبملتالتيالعقيدةلمثالةاليهودلعيريختصفيماالتشريصيةاحعكامهممعها

غيراليهوديايالآخر؟منالعاماليهودية



يشالتلمؤالمرحلشعكييلأليهكوالأد-

--

فيقومعقيدةعرفننوتمصيلها.بجملتهاالدينيةالعقاندرأسالإلهفيالعقيدة

بهايقاسالتنالمضاييسممحةوسوالوحدانالفهمرفعههندينهمنصيبعرففقدإلهم

ولا،عاليةالإلهفيوعقيدتهدينليبطفلا.والسيئاتالحسناتلهاوتقدروالشر،الخير

هابطة)"ولالإلهفيوعقيدتهدينيملو

حيث"الألوهيةلعقيدةمكفهمافيوالبوطالعلوبيناليهوديةالديادكةتراوحتولقد

بوصفهاليهوديالدينبهيكتسمالديالعاملالوصكععاليهوديةالديانةداخلالعغيدةهدهقْثرت

البساطةمنتدرجتوإلما"وراقيةحاملةواحدةهرةالألوهيةعقيدةتتشافلممتطوزاديتا

بمختلفالطبيميةلالمطاهريتعلقوما،الألوهيةعلىالبشرلةالأوصعاكدوإسفاص!اسطحيةوأ

اليرالتوحيدوحالةيتمقتدرحكا،وترلهالإلهلتقديسالايكتعاللحوواتجهت،اشكالها

!االأعبصاء)ْهجهوداتلفضلالأمرلهايةفيانتصرتانإلي،والصمعصالقوة!نلفتراتمرت

عقيدعنالقديمللعهدالعامالتصورساتحدتقدالمش!ايهوديةحانتوأذا

وإلمافحس!.عليهاالمحافظهاوالرإيةتلكبنقلتحتصلمفإنها،لهاقوياأساشاالألوهية

للإله"القديمالعهدبرركيةعلغتالتيالشواثبعنحميرحدأليالمشايهوديةتحلصت

دعوةفيتمثلتوالتي،للإلهتصورهفيالقديمالعهدمراحلارقيإليمباشرةاتجهتحيت

ذقائصمناليهوديالدينيالفحروتخليس،وتقديسهالإلهلتزلهفيهحهوداتهموالأن!ياء

ا!!"الأولىمراحلهسادتالتناديةالموالتصولراتالتشبيه

استمرارفيوأهحيتهاالألوهيةعقيدةعنأدقلشحلالمشمايهوديةعبرتولقد

حيت"والملماتللمس-تارلخهمطيلة-اليهودمواجهاتفيوثادتةقولةداتهااليهوديكةالديانة

الإلهتقديسعلىالمحافطةشالهامىالتيوالتشرععاتالأححامالمشمافيالحاخاماتأقز

رودبةأقرتهالذيالعقاليالفظلامفيالخصومىوحهعلىالأحيكامهدهوتطهر.وت!جيله



يضالتلمؤالمرصلشثيىاليهـؤالأدبك

تشقصانشانهامنوالتنوالآئاموالخطاياالحرائمعلىالعقولاتفيشددتحيت/المشنا

الموتهيالآئامهذءفال!يةبالعقولةفحعلتالإلهقدرمن

والتشرععاتالأححامخلالمنالإيىالتقديسمملاهرخهـرضقملالإشارةوتحدر

-الأولاليهوديالتشريعمممدر-القديمالعهدر،يةاجمالإلي،الحا-اماتأقرهاالتن

عماالألوميةلعغيدةرولتهافيالمشنايهوريةبهتميزتمالتوضيحوذلك،الألوهيةلعقيدة

مراحلصلسقها

مو،القديمالمهدفيالألوهيةعقيدةءالنظرعكدالاهتماميسترعيمااولإن

القوةعلىمعطمهاتدلحيت.الربعنالقديمالمهدعبربهاالتنالمحتلمهالحلماتدلالة

الضعفحاراليهودلديالدينيةلل!قيدةالأساسيالباعثانعلىتدلالدلالةومذه

ويناجونهالخطرساعاتوفيالملماتفيومعيئاسنذالميحونقويإلهفياليهودففحر

ميكرةأنايخوالجسديةالنفسيةاحتياجاتهميكلوفي،الأحداثعوامضفيوسشبصرونه

لدابهماحاطتقويتحاهض!لتهموبصعفهمشورهممننبعتاليهودلدير!فيالاعتقاد

310،92التيكوعن)مفهاالقديمالعهدفقراتمنعددفيقوةبمعنيإيلالرساسملحد

-،3201517-تثنيةإلوهْحمعوسكئنْألوهيم28،32301ْ،ميحاالتم!ية

فييهمايكدلكقويالحلمةوتعكىهـشدايّ!ولايضناسنئيوقدالقوةعلى(يمناوتدل

2التحويى 0 : 4 9 ، 3 0 48 ، 1 4 43 ، 1 1 : 3 5 ، 3 0 28 ، 1 : IV،6:3والخروح،

04والعدد YLأ!*ا

الإلهاسملاعتبارهيهوهتقديميتمحيتخحديذااسناالقديمالعهديضيفو

وحالخيسفرمنالمثكهورةالغقرةوباليقير،وحهعلىالاسممعكيئرفولا،ىالأعلىا1

هومعكاهلارآخرونومم!سره*يحونالذيهو+ممناهلارالعلماءلعضيفسره14()3

1(.)أخريتهسيراتايضْاوهناكالخالقاييوجِدالذي



يسالتلمؤالموحذميىالههؤالأدب

اسميرعلىاستقرتقدأنهاإلاالقديمالعهدفيالإلهأسماءتعددمنالرغموعلى

حلأمئزتالتنوالخصاثصالصفاتومنالوميموالثادي+يهوهأولهمارئيسين

الألوميةلعقيدةالقديمالكهدرريةتتبلورمنهما)111

الربعنالحديتعندوالرقيالحمالمنحالةالياليهوديةالديانةتتحهفحانت

الحديتعندالصرفةوالماديةوالقسوةوالسطحيةالبهوطنحووتتجه"الوميم+مسميتحت

الطكيبالقويإلهالهعلىبكوءْ"القديمالعهدصورحيت.يهو."مسميتحتالربعن

الأرضلهوترت!دالجبالولزلزل:.ا(17)حروجوالس!والبرقالرعدوسحدهـوسح!

(5:4،5طموره)قضاةعندالسماءوتمطر

33ارميا،03)اياو9)صموئيلوحيوشحربالهالقديميصورهـالعهدحماوبكوه

كهو،حيهوهبإلهتليقلاالتيوالوحشيةالقسوةصصورْاالقديمالعهدنمسبوقد05(1!11

.31)الكددلهقرلائاليحولواونسابروأطفالأشيوخاأملهاوكققلالمدنئحرقباويرضى

(71-13051التككية(5103الأولصموئيل،2،3

واطالمينينصرمملشمكهمتعم!الهالأحركاالشعوبآل!منحعيرهولهوه

يهوهوحاو-22(321الفير"لخروحمالوسرقةالفيرحداعلليهودهـلحلمطاومينا

حماالملكيرتحمهماعلىالشعصولكافالأباءيرتحسهاالتنالحراتمعلىالألفاءيعاف

ديوهـأعمالإليالقديمالعهدويكس!عمد.غيرمنترت!التنالأخطاءعلىيعاف

6:16!1"التحوسنفيحماوكحزنوشدموشوريغصبإلهفهووأحاسكليسهوحرحاتهالإلسان

وتقديسئارقيااحثرحارفقد"ألوميملاسمْللربالقديمالعهدوصفاما

،القدرةومطلقوالتعطيمالققديرطياتهابمتحملالحمعلصيعةالاسممكياغةإرلل،للإله

الحنعاليةالآليبأسماءإسراثيلبقيحماعةتاثرررىالتيالآراءلكصم!اكحالتوأر

حانتوإنالحنعانيس،اعتقادبمالآلهةلتعددودلك؟الجمعبصيتدصاغحانتوالتي



كشالتلمؤالمرصلشثيىاليهوالادب

عنالقديمالعهدبالواردةالشوامدأرإلا،اللفويالتأثيرناحيةمنوجاهتهاالآراًلهذه

الحنعانية.الوثيةعنبهوتبعدوالتمريهالتقديسمعانيتحملألوهيمْ"الإلهاسم

الفحرتطهبرفحاولوا،الألبياءتبناهاالتنالر،يةهيالإلهشارتعطمالتيالرريةوهده

لقدسيةالمسلسشانهامنالتيالأعمالحلرمضواحيت.الماديةشوائبمناليهودي

هذهحلمطلقلرفضئاالأنبياءرمضحماوالسحر،والحهانةالعرافةحاعمال،الر!

غيروسائلحلالمنوتشبأ،الإلكلةالإرادةعنالحشصإليتسعيالتيالسالقةالوظائف

منأعلىمرتبهإليعليهاالقائمينرفمتأنشانهاسحاناجنبيةولثيةوسائلومي،إلهية

الود!يةالطرقحلمجراليالنبوةطهورأديوقد.الألوهيةمرتمةإليوربما،هـلةالبثمرتبة

والسحر)"11.والحهانةوالعراقةالننبرحلالمنبالألوهيةالاتصالإليالساعية

العهدبخاصة.اليهوديةرريةعلى-المجيدعبدبحرمحمد.دتعليقمعصاونتفئ

دورمنالإلهيةالعقيدةفيخرحتقداليهوديةإن:"يقولحيت،الألوهيةلسعقيدة-3القد

*Henotheismوالترحيعالتمييزدوزالأديادلينالمقاللةعلماءيسميهدورإليالوحدانية

حهودرغموذلكآلهةعدةفيالاعتقادفبهيسودالديPolytheismالقعدددوزإليورلما

اليهوديةولداتالأنبياءحهودأثمرتوقدالتوحيد.إطارباليهوديةالعقيدةلصيلنةالأعبيا.

الديعاموسأمثالمقوالثامنالتاسعالقرنانبياءيدعلىثاليهمرةالتوحيدطابعتأخد

07.11()9ْ)عاموسعالميإلهولحنهبهمحا!ئاألهْاليسإسرائيلبميإلهأنعلم

ر،يةفيهاوتبدوالمشناعيوديةأقرتهماالتيوالتشرلغلتبالأححلميتعلئفيماأما

تقديسهافيوالعاليةالراقيةالأعبياءلرريةحبيرحدإليموافقةالألوهيةلعقيدةالحاحامات

الواحدالربعانالحاخاماتإقراربمطلهرماأهمفسمثل،لهيليقلاعماولتزلههللإله

اليهودحياةتنملمالتيوالتشرلعاتالأححاممصدرهواحدملحهفييشارحهلاالذي

معتعاملهمءأوواهتمل!اتها،الحياةمحالاتمختلفبليمهمفيماتماملهمبسوا.

ماسواًالعقوباتلاححامينعلقماوحلائشزعهومالرصالأحريالشعوبمنغيرهم
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التلموديترالمرحدتثياليهودىاكأديي

،الر!إليحميعهامرذما،ال!رصأوالمالاوالنفسعلىالاعتداءسضوداتمنهايحتص

)!1".المقدسحتادهفيومدودة

حيث"العقوداتأححامفيالحاحاماتأقرهماوتمزلههالإلهتقديسمطاهرومن

فاقروا(الربحضوقعلىدالتعديتتعلقالتنوالخطاياالآثامعقولاتبتشددواقدإدهم

التالي.النحوعلىالمشابوالخطاياالآثاملتاكلدنيتايعضودتيرشدأ

وميعامةبصمةاليهوديالتشردعءوالأشدالأحطرهي:الأوليالعقوبش

علىبالتعدييت!لقكيماوالحطاياالحرائممنالعقولةمدءلطاقبولدخل،الموتعقولة

وعمادةيايقلابماودحرءالرسعلىالتحديفجرائم،سقدسيتهوالمساسالربحقوق

لتحريصهآحركرذاكرذيضلحان،الفرريالمستويعلىسواءعليهاالتحريصاوالأوثان

وتعر!الآوثارعبادةعلىمديمةأوحاملةجمامحةكرديحرصأناوالأوثارعمادةعلى

)!11؟ر؟؟+لا!116المارقةأوالضالةلالمدينةعندئدالمدينة

تدديس،الربحقوقعلىمقترفيهالتعديالموتعقودةشتوجسالتيالخطاياومر

موإدماالأمرلهداحرقكأي،العملوعدمكيهدالراحةالرسامرالدياليومفهو،الست

سواءيقعالسبتتدليسححمأدالحاحاماتقررلذلكالإليمالاسشهراهـدالأمرق!يلص

الأمرأليالإساءةيتعمدلمأنهايالسهو،طرلقعنفعلهحالىاودلكالإدسادماتعمد

قرباروقدمالموتعقولةمرعميتعمدهوعدمالرحلخطامنالتحققتمكإذا،الإليم

سهوهعاىحطيئة

والسحر،التمحيم،اعمالحدلكالحطاياصمدهـالمحموعةلطاقصصولدخل

الموتهيالأعمالهدهيآتيمرعقولةحانتلدلك،الولسيةالعسادةاشحالمىتحملهلماوالعراكة

قدسيةتمسالتيوالخطاياالآثامستندالتنالحطاياهدءحرآأماالأوئاريسدحصحدلك

لالحدتوسمواالحدلةدالأدسياءاليهوديالدلىالتاردعبيعر!مااوالصوةادعاءممىالرس

ا!11الموتعقونعليهمكحقتقملهمىمرسلولىأدهموادعوا،الرسعلىامتروالأدهم



يشالتلمؤالمرحلش!يىاليهؤالأدب

الر!حفوقعلىيتعدىمنعلىالحاحاماتأقرماالتيوهيالثلدكضااموبض

أقصيحذالهااليهوديالتشرلعج!لولقدالحلد.عقولةبتتمئل،وفردههقدسيتهيمكنأو

لأنهاالكقولةهذهتقتصيالتيوالآثامالخطاياومنحلدةأرلعونوموتتحاوزهألىيبلا

عناليميرفيالحث،وتقديسهماالإلهةالذاتتقديرلأداستليقلاسلوحياتعلىالطوت

ال!هيهداعلىوشدد)11(،التوراةعكهنهتحبيراثملاطلأالرسلاسمفالنطق،عمد

1حلدة)لارلكيرالحلدالكصمذاعلىللمتعديوقررواالحلخامات

علىالمحرضيرأوالأوثانلعابديالموتعقوسةقررواقدالحاخاماتحاروإدا

ألسانيحلقحاربالوثيينيتشبهلمنحدلكالحلد،عقوسةقررواقدفإلهمعمادتها،

نفسهيجرحصأولحيتهجالبييقلمأو،دائرةشحلعلىشعرءيجطاومكلعةلرأسه

11ااوشناسحكدهيمكنعاوميتهعلىحداذا

الرساسمذحرعنكهيهمللإلهحدلكالحاحاماتتقديسمطامرومن

L.عمدالديالرساس!األىهكلإليهالإشارةتجدرومماا()!صراحة Wtتقديسهاليمات

لمطاهرلارتكاطهاالقديمالعهدفيرقياأقلصورتهحانتوالدي"6إ6إ+مووتكزلهه

البشرلةلالطباعواتصكافهاولكنصريتها،الطبيعيةالقوي

سكميتحتللرستحديذاالحاحاماتتقديسأنضوءبذلكيمسرويمحر

اليهويءالمصدرأقرهاالتنوالمشقداتالفا!منالإفادةمحاولتهمالييرحعْ؟+إ7*

القوميةوالكزعة،والحصوصيةالاحتيارمماهيمالمممدرإليشسسحيت،القديمالكهد

كأرادالدي!،وعاليةتسامعمرالأسمياءلهلاديماعحسأي،الكشرسائرعنوالتمير

االيهويالمصربتشاهاالتيوهيفيهاويلعتقدودلهايزسونمكادئبلىالتوكيئالحلخامات

طريقصمضموئاوطوروهشحللأالرباسمعلىفالقوا،لالإلهاللائقةالصورةولبن

الألوهيمي.المصدربالرورصورةعليهحانتماتماثلوالتمريهالقداسةصلوعأمسماء



التلموديترالمرحلشثىاليهودىدبtا

ودلك،صراحةيهوهْ*ا-نطقمنبدلأحناياتعدةالحاحاماتواستحدم

التيياتالحطأهمومر،للسحروسيلةانحادهأوالتدديسمنوحفطهالاسمتقديسدهد!

المدحرالحمعحالةءاسموهو11إ!7لإلمطْ"يهوه+منبدلأدهاللكطقاستحدموها

Iوحالةالمتعململلممردالمصا! لأسهلإطلاق سيدياوإيىبمسي11،لأ،!ّ!66!!!

.7!"لأ،تسميةبععماللتمطيمالجمعحالةفيواستحدمت

وأفزواالر!اسمعلىللدلالةالحاحاماتاستحدمهاالتيالأخريالحعاياتومن

هدهـأحدىلاستحدامالرسعلىاحدتحذفأدالحيت،داتهعكالاسمحدلكتمديسها

عسدالحالةهدهبالمقررةذاتهاالعقولةعليهتسريكإله،يسولمندراوحلفاو،الحنايات

+الرسصعكعايةالحملةهدهتردحيتسعهدركن/صحتفيوردماصراحترالرساسمنطق

وورد11،)!هوتباركالمقدسالملوكملوكملك++:أ"6166لمالهـا6؟آ؟لملم)3!ه؟الإ!؟ألملم

11الرس)ْاسمعنحكايةالاكسملمععي؟لاهْلفطنفسهالمسحتبحدلك

السماء)"ءالدىإل!كا"*ل!لإلأدلم!!6!رالأ؟"ترحبأيمناالحاخاماتواستحدم

الحساياتاستحدامحدلكالحاحاماتأقزحماا(،)!الرساسهـاصحدلكحعكعاية

هدهأحدىيكسهمرحدلك،عليهاداليمبنيحثمنعقولةواقرواالحل!عندالتالية

6،ْ+،دلألأ)62فهيالعكناياتهذهاما،الموتأي،المحدفعقولةعليهتسريالحعايات

11دات)!لإلف،،!7+هأ؟3؟لإ!!؟9؟6ا!،أ؟3لا؟لأ"،لأأقيد؟3ليا؟!،3!،+3!ا!7

*ا11؟لمحسى)اوألص!مورلا،لرحيمالالح!الا111وت)شكممأ111ياالشد،(ا*هيهاليود

،ْالسماء*لاحسام1(1(لأ؟"!"73"!التككيربرحذلكالحاخاماتواستحدم

القصانلدييوحدلاحيأ.الإلهأليالكقولةردعلىدلالةالسماءْليد*ا"؟!هWكت!؟!

!سئوليةيتعلئماأهصها/الحالاتلعصفيلهيححمورما-ومحانتهمسلطتهمرعم

عضالهم(القصاةيملكلاحيأاا"والصععر"!اوالأللهحالأصمتصركاتهمصالأهليةكاقدي

لتعاصىصأو،يؤديهاولاسوتهيحسىالديالكعيحالهوحدلكيمعلورلماإدراحهملكدم

الحالاتهدهءالعقونمرذكإر،دمسههوأقوالهعلىتعديالذيالعيمأو،البمأقوال



يضالتلمؤالمرحهلشفىياليهوالأد!

مشرعأماملعجرهمواعترافالر!لقدرةالحاحاماتصإقراروهواااا!اذاتهالربإلي

)1111أحاسبهْكاناالتوراةْفيوردبماذلكفصايستدلونحيثوقاضيها.الأححام

الطيحمول!وهوالحاصاماتاحدلسانعلىfl؟دالآلاءصحتْوللحص

حيالاتساعهاليهودعلىيحبوماالألوهيةلعقيدةالمش!ايهوديةرزيةااسموحوا"ارحل

حولواسل،الأحرلأجلالسيديخدمونالذينحالصيدتحونوالا:ْبقولهلالرسعلاقته!ا

11!)!اأعيمحمنمصاللهخوكدوليحن،غايةلغيرالسيديحدمورالذينحالعبيد

ألهقانلاْالصارةلهدهانطيجغوسإليهيريرما،مولاليوسصشمعوندولشرح

لل،التواسعلىالحصولءالرغسةلأحلليسالخالقحدمةوجوبالوصيهلهدهيشي

1الها!اوحناالمتواصلإلعامهعلىلهشحزا

منوارقيأسسحانتالألوهيةلعقيدةالمشمايهوديةرزيةأرسبقمماويتضح

الأسياء"رزيةمعرزيتهابوتشالى،القديمالعهدءالألوهيةعقيدةلتطورالأوليالمراحل

يتعلقكماخاصهوتث!رلعاتهماححامكهمحافةبرزيتهمالحاحاماتعحسحيت

العقوباتلأححام



التلموددشالمرحلشفيىاليهؤالادب

العاماليهوديالتارلخعطالعمتاثرةاليهوديةالديانةفيالأخرويةالعقائدنشأت

والاختيارحالعهداليهوديةالديانةشحلتالتيالعقديةالمضاهيممعظمشاردلكع!شألها

حسيرج!دورالمستهروتشردمملْم111Iاليهودلشتاتحارحيثوالحلاص.والحصوصيه

سقوطلعدخاصةلهم،نحيقالتيوالملماتالأحداثحقيقةإلياليهودنظرةتطور

ثوالهمحادفبينما،التواليعلىوالبالليينالأشورلينيدعلىولهوذاإسرائيلمهلحتي

وسقوطالسياسيةاوصاعهمتدهورلعدنحده!اا(،الدنيا"!االحياةعلىمقصورلنوعقاسهم

ا111(الأياممستق!لبحديدمنالمملحةعتإمحاليةالتفحيرفيإلييقحهونمملحتهم

المشط-يهوديةفيوحاصة-البهودعليهسيالذيالأساصهيالبثفعضيدة

والناروالجنة،والعقاوروالثواب،حالحساب،البتعلىالمقرتبةالأخرولةالعقائدحملة

تتحققءلاقدالمملحة)قامةوانالدليولةبالمظرةيرتبطحذلكالبثهذاحانولما

ال!ثعقيدةفحالت،الدنياصألعدهوالتمحيرلمحيماإليدلكأديفقد،الدنيامده

تطورمراحللنمتاحرةمرحلهبعامةلصفةوحاءتالألبياء،تبناهاوالتنالأحرولة

والفرسالمصررون،البثبعقيدةالإيمارفياليهودسبئحيت،اليهوديةالديانة

البتءعقيدةطهوراليهوديةالديالةتارلعبالباحثينمعطمولرجع!ا"،كاليونالى)

ا!!الالصرلهبئتاثرهمأليالآخرالبعضارحعهوأنا!ا(،الفارسىالتاثيرتحتاليهودية

لحد،ل!يداوقرلسمنإليهاتنقرولمالمتعقيدةأهملتقدالتوراةأرحسوفي

المترةبطهرواالذينالأنمياءلعصإلييعودعتقادvii.لشاةبالرلْيسالمضلان

الستعقيدةوحودعلىترحدهوتععمدواصحةأشاراتكه!اك،السميعلىالسالقة

التالية:العارةتصاددماإشعياسهروفي،Y(-601)هوشع

(2691ا)إشمياءالترا!سحاريااستيقطوا،الحثثتقومأمواتكتحيا+
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يزالنلمؤالمرحلسفيىاعكيهوالأدب

)يوسر(يونالىق!سةخلالصالبثإميكانيةعلىخر2مثالأيونارسمرويعطيكا

(26ْ،11131ْ)يودان،ليالوثلاثايامثلائةالحوتحو!فيبقاثهو

فيجمةصعولاتجالهواكقد،وميسرةسهلهالعقيدةلدهالأسياهدعوةتحنولم

يترتبوماالعقيدةمدهإنحارانوايكدوا،وأهميتهال!عثبحقيقةاليهوديةالجماعةإق!اع

فالحاكر،العالمهداالشر-،،وراءالرثيسالداكعهووالمقابللثواصإنحارمنعليه

الروحبحلودويحمروالعقابلالثوابيؤمنلالألهإلاولفعلهالشرألييتحهلاالآثم

والتولهوالمقاسالثوابومفاهبالبعتعقيدةبريربطواانالأنكياءعلىوحان

عل،الإيىالمقاسعنعميديرليسواحعيرهماليهودأريكدلكيويكدواوارا(والإصلاحاْ!

ألمسهم)!!11،اليهودمروالآلمدالعصاةسيكالوالحسابالكتعنديقعالذيالعظورأر

لوصاياهالالترامعلىوالقائمةالربولينليكهمالعلاقةلاكسراليهوداحتفظإ!اإلا

أمدنيوذاالخلاصهذاحارسواءلم،بخلاصهحديرلنيحونورولالتاليواوامره،

يكلهاخكااياهعنالكترلررحعإروليكن11الألديةالحياةاو،المطلقالخلاصوهواحروذا

،يموتولايحياحتناكإلهوحقعدلهوماوصمعقراثبىحميعوماركراوتيسهاالتي

+)!!1(عملهالذيلسرهيحياإلماارتحبهاالتيآثامهحميعلهتدصكرولا

قمولاْتاقولم،القديمالعهدبمتاخرةنشاتقدالبثعقيدةإنالقولومحمل

لهدهالحماعةتلكلإقكاعحهوذاالألبياءلدلحيث"اليهوديةالحماعةقبلمرالأمرءلاديء

اليهوديةالحماعةتهصكملمواحهةللأنكياءالمتحررةوالتهديداتالتحذيراتلدليل،العقيدة

والدالةالسثلعقيدةالمتعلقةوالمماهيمالمصطلحاتحئرةإلياديمماوسحرشها،"!!ا"،

وْ،)6!6إ!ا!-الربيوممثلْممكطلحاتكحئرتعاملوحهالأخرولةالمفاهيمعلى

الأيامحرآ2وا،*إ،لم"!737ا-الأيامنهالة2وا،؟6"أْ"اه-الحسابيوماوالضضاءيوم

عرصإطارءمعيتاتطوزاالمصطلحاتهدهصمصطلعحلوحمل،711؟تتم"!لإ؟6!+-

لأله،العالميةأليالحصوصيةمنالعقيدةلهدكالتقلواقدإلهمحيصْ!العقيدةولهدهالاسياء



التلموديضالمرحلضفياليهودىاكأدب

هداصيغجوولر،اليهوديةالحماعةكيهالما"الر!عصتالتيالأممحميعمنسيقتص

الرلاوصاياوأقامالطاعةالترمصإلاالبعتعكدالقصاص

كهدكسوذلئا،والترهيبالقرغبلينالبعثلعقيدةالأنمياءعرصحادالنحوهذاوعلى

الرسكلقاءالدائموركطهاالبهوربةالحماعةكفوسبالكقيدةهدهنرسبخمو.الأدلالهدف

الأرصعلىالإنسانيةللحياةالدينيكالمسي،للعالمالدينيةالنطرةتغييرموالثانيالهدف

ماأو،المطلقالخلاصفيهبتحققكنراهأخرعالمبوليبكرداتهاالحياةداحليتحققلا

بالأسياءعليهأيسدالديالدنيويالخلاصمقاللب،الأخرويلالخلاصتسميتهيمحن

المستقمليةنظرتهم

تحىلممحملهافيالبتعقيدةأرإلاالمتحررةايالسياءجهودمنالرغموعلى

هدهءالعقيدةهدهوضعولول،الأولاليهوديالتشريعمصدرداخلراسحةأومتحامله

العقيدههدهتحاملعدمبالسصهو،البابليالسبيوتلتوصاحستكسقتالتيالكترة

الدينيالفحرمنورقمناصذاوحدتقدوألهاحصوصنا،نشأتهاطورءسعالتلألها

اليهوديةالديالةتارلخكراحلصالمرحلةتلكفيسطحيامادنجاحارالذياليهودي

اهممنالككثعقيدةراسهاوعلىالأحرويةالعقائدحاتذلككرالعحسروعلى

وماالعقيدةهذهساكتحيتحبيزا؟اهتمافاالمشطبالحاحاماتأولاهاالتيالكقائد

الحاحامات-يدعلى-المشغايهوديةكهانققلت،عطيفاشائااحرولةمفاهيمصلهايرتبط

مستويكعلى،الكميقةالأخلاقيةالملسفيةالمعانيألي،الماديةالسطحيهالمعانيكى

"االآخرة؟؟"؟لأا؟ه+المصطلعدلالةالمشغايهوديةفيسادتوالتسمياتالمصطلحات

وعقا!ونوابوحسابلمتصلههايتعلقكالحل

وامصطلحاتتطهرلحيت"الحاحاماتلنالمكاهيمس!احتلاكاتهكاكتسرحلم

التماصيلحولاحتلاكاته!ااكمككتوالما"للعقيدةتصوراتهمعنتعكرمحتلكةتسميات



يسالتلمؤالمرحلسفىىاليهؤالأدب

حالتأخرولةمفاميممىلهايرتمطوماداتهاحدبمالعقيدةلها،المتعلقةالفرعية

ناحيةمنبشموليتهاالمشكايهوديةفيالبتعقيدةوتتميرالمشنايهوديةبومحددةواصحة

اخريلاحيةمنالتامةالربوطاعةلالأخ!قولارتباطها

لالكثالمتعلقةالأحوالحافةالحاخاماتت!اولفقدبهـئكموليتهايحتصكيمااما

سواءالمرلقسلمصيرحذلكوعرضواوالعصاةالآثصيئوعقا!والألرارالصكالح!حزاءمن

تساوتمنمصيرحذ،كالحاخاماتيعملولمللثاليالححيمامللأولالكعيمحان

موكدليرالناكىمىالصسفهذامئلباختلفواوإن،الكعتعندوسيئاتهمحسناتهم

وسو1ق،الححيمبدلككيسقحقىوأهملواقصروالألهم،ومعارضالنعيملاستحقاقهم

القدسةالأسفارصالموصوعهداحولادلتهالفرلقسصحل

حددواقدالحاحاماتكإنالربوطاعةبالأحلاقاليعتعقيدةلرعطيخقصوفيما

المعصيةآثرلم!السثعندالآحرةح!بهماكيحورل!انهموداماعامةقاعدةالمشطفي

الصلاقةعلىلمحاكطةlj،وأوامرهوصاباهوالترامالر!طاعةفيال!طيمالحظإر،الحطيئة

بىحدلكرعطواحمااياحلافيالكاتأساسهاوقويمةسليمةوخالفالمحلوقلير

البتعكدوالحؤاءالدنيويالعقاس

وارتباطهاشموليتهاتعحكروالتنالمشكايهوريةبالستعقيدةمطاهراممومن

وتجدر-الأحلاقيةوالوصايالالتعالي!ايحتصالذي'-.LYI"مبحثفيوردمالالأخلاق

يدلمما"المبحتهذابوردقدبهايتعلقوماالسثعقيدةوصايامعظمأىإليالإشارة

الحاحاماتاحدلسانعلىفنقرالالأخلاقالمشسايهوديةبالعقيدةهدهارتباملمديعلى

البعت،إليمصيرمموالموتى،الموتإليمصيرممالمولودورا.قولهالقسار(أليعيرر)رالي

الخالق،هو،إلها)هناث(آنوليمهمواغيرء،مبكعز!)الإنسان(ليعرفلاحسالا،والأحياء

تماركيحاسصسو!الديوهو،الشامدوهو،القاصيومو،اعدركوهوء،الباريوهو

تيعْاالحلاىواعلملهالحللأنرشوةولا،محالاةولا،لسيانولا/طلمعكلدهليكر،هو

عسكورعفا،خلقتعنكرغفالأنك!ا"،لك)ملاذالهاويلةلاىعريرتكتعذكولاللحساس



ااتلموديشالمرحلشفياليهوديالادب

ملكأمامللحسابتمئلسو!عنكورعما،تموتع!كورعغا،تحياعككورغغا،ؤلدت

-11)هوتباركالقدوسالملوكملوك

الخلقبالإلهيةالقدرةلمطلقوفهمهمالحاحاماتاستيمابمديالفقرةمدهمنولتضح

ماديتهمنالمرحلةمدهءاليهوديالدينيالعحرانتملوحيما،والحسابوالبثوالموت

فحسصالدنيويالجراءعلىتقتصرلمإلهاحيث،واشملأعمق)يماليةنطرةإليوسطحيته

لهصيتعلقوماالكيكيلتلكالمحدلكامتدتلل"القديمالكهدفيالوصععليهحانيكمل

عنهتكبرماومو،اعمالملحسابتكغاالخلائقمصاترفيهتحدد،البكتعندوعقابثواب

الرورعلىوكئكرضالإنسانعلىومسحاةمحصيةالأعمالهذهبانآخرموصعفيالمشنا

)!!1(يداهاقترتماجزاءحهنميدخاهوالطالعبجنتهالصالععنهاليحازي

عافالحهنمأوعدر،لحمةحانسواءالخلائقلمصيرالحاحاماتتماوليحىولم

حيتوالكار"الجكهوصضشموليهأحنرلصورهحدلكالحاحاماتلتاولوانما"سطحيااو

طبظتا!!اا،سكعأليالسماواتقسموايكماوقسموها،جهنمانهاعلىالنارصورواإنهم

يداوموسالذيهالألفونوحتى،اخشهمألاالمحتتيمصيدحاهاولاالكذا!درحاتبتتدرح

مرةسهايحرحوسالكاربيلقَونمنحلإرلل،الآبدينألدأليفيهائمدلونلاالإثمعلى

غيرهيكس!ومنالناسا!!!ا،مامأغبرهيفصحومن،الزاني:ثلاثمئاتألااحري

حديقةصورةفييصورونهاوحالوا،عدنحكةيسمونهاحانواكقدالسماءأما

الستةصبهااحئمظيكروممدغصرتكحمرها.والروحيةالجسميةالمسراتحميعتحوي

بالكاحيريجتمعلفسهوالله،الزحيةلالروائحسطرفيهالهواءوا،لمالكافيهاخلقالتنأيام

+ا"!11وحههيرواأناصحالهايسرماأعطموليمه!الكدالاص

لعدالحاخاماتلتاولهاوالتييعكدلكوالحساوربالكثالمتكلقةالاححامومن

يتوسطوسلصيتكلقما،جهحمالآلفينوعقاب،الحكةالصالحيرحراءأسعلىتأيعيدهم

للاحتهادالموصوعهداالحاحاماتطرححيت"وسيئاتهمحسناتهمشماوتأي،المرلقهر



التلموديضالمرحلضفياليهوديالادب

حدع!دتقصكلم،المشظيهوديةمرحلهفيالعقيدةهد،تطورعلىيدلمماوالتمسير،

القدبم،العهدعنهيتصدثلمحديذاوضغاحدلكشملتبل،والآثمشالصالحشمصمر

المتشددلمسهحهاالأوليغرفتالحاحاماتم!مدرستيرل!يىالموضوعهداحولحلافودار

التيسير!منهعلتتهعالثانيةالمدرسةوهيمليلمدرسةيكاتبينما،شمليمدرسةوهي

أححلمهامكطم

موقصيسعالمدرستبنلديوترحهلالأححامتمسيرفيالمفهحيالمكطلقهداومن

مصيرهؤلاءأدشمايمدرسةرأتحيت"سيضاتهممعحسناتهمتساوتالذينمنالمدرستين

تساوتوإنحتى،الطاعاتفيتقصيرممالحالةمدءعرمسثولورلألهمالظر)!!ااؤهو

حمةولحكلا!!اا،الرسسيرحمهممؤلاءأنهليلمدرسةراتليكما،سيئاتهممعحسظتهم

الحنةأليومصيكؤممالأرجعميحسكاتهم

الدليويالعقاورلسالحاخاماتربطالمشكللهوديةبحدلكالكمثعقيدةمطلمروص

العقاسصالبتعندنجاتهوليرالدنيا،فيالعقلبلهداوامتئالهالآثمالإنسارعلى

نحملهمماالرغمكعلى،والحطيئةالإثمعنحمارةلمثالةالدنيويكةالعقولةارأي؟الأحروي

أعمقمعنيحقيقتهابنحملكإلها،الحالاتلعصبالآثمموتإليتؤدىقدقسوةمن

كص،بحطئهيعترهـالآثمادالدلكالحاحاماتواشتكؤط،الآحرةبالنحاةوموذلكص

الآحرةا1!اابالبتعكدلصبله(لذلكثمفاحياتهدكعوأر)لخطنهيعتر!

الكع!عسدالوحيدالكحاةكسيلهزلالعقولةعكهوالتحميركالإنمالاعترا!حاروإدا

اكسابصيعدللحسابالرسيديليروالوقوفلقسهالكتبالتمحرفإر،والحسا!

والحساسالكعصءالنمحرورلطالمسيهداوحولالأساسمنالإثمءالوقوععدم

12لصهماالآكاءْمبصتب*مهللضيللنعقاليا+رالييقولالإثمبالوقوعمرلالتحرر

سو!منوامامتصير؟اينطليحئت؟اينمراعلمأثمفيتقع&J,أمورتلاثةءتأمل

العصحيتالتراور،لموصعالمصيراأيروالينتكلةلطصةصحضت؟أب!مىوتحاس؟تسأل

!1(اهواساركالقدوسالملوكملوكملكأصامونصاسسا؟تسمالسو!صوأماموالدود



التلموديشالمرحلشفياليهودىالأدب

لمالعاهرا*إرامقولهالمتليومالاكمكعدادعنعميقةفلسكيةمصورة"يعضو!"اراليولعبر

ا"ا"الاستقمالّححرةتدخلحتىالدهلير"بلفسكأجكذ،الآحرةأكامالدهليزلمجشمه

وبالتحديدءالمشمافيالحاحاماتألسنةعلىحئيرةكلسفيةسادوردتولقد

1(أعمالا)!امرقذمماولينالبتلعدالآحرةمممصبرالإنسارلينترلطالآلاءفصول

لل!قائدالمشمايهوديةلتاولعمىمديذلكصويتصع

الجمةأليأما،المامروممالوالعقاسوالثواببالحساسمروزا

المكثعندالنحاةسبيلباللهصرحمةيعدالدنيويالعقاب

مناعحاأمهبذلكوطندنيولْائعافولموالخطاياالاَثاماقترمم

ال!ثعمدحطلهيعدولم

المع!لكقيدةلدةاالأخروية

أدطومكيفالمار،إليوإما

اركرحينء،والحساب

ال!طيمالحيرخيرمَنلعقاب

لقاعدتهاوكقا-المشمايهوديةنحدداليهودجةالحماعةلتارلخإحماليةرويةوء

عرصحيتالآحرةةمروحظهاالبتعمدالسامقةالأحيالموكس-الأحلاقية

المقراتمداروعلىمكهالكاشرالفصلءونحديذا!ال!سهد،ين!ممحثفيالحاخامات

لالأحلاقوارتططهاالمشنافيالعقيدةهد.شموليةيزمكدما،الأولىالأرلع



التامودلمشالميحلشفياليهودىاكأدب

تقومحيث،ذاتهاالديانةهذهطميعةمنغيراليهوريصاليهوريةالديانةكوقفينبع

كلك،الدياتمدهاتباععلىتقتصرالتيالعقديةالأمسىصمحموعةعلىالديانةمده

أماوالحلاص،الرورمعالمتليكرروالمهد،العالمسعلىوالاصطفا،الاختيارعقاثدوأمكها

الرورل!الشديدةالخمموصكيةصالإطارهداداحلديلرولالهمpis,فلااليهودغير

المحتارةوحماعته

العهدبالواردةالعقديةالأسسكناتخذواقدالمشنابالحاحاماتملكارواذا

المشناصيهوديةبموقصيتعلقكيمافإنهم،ومكتقداتهملأحيلامهما!ميلةلرحعيةالقديم

الوضععليهملاركاتموقومصورةاليهودعيرنحاهالشممريالسلبيالموقصتبمواقدالآخر

القديمالعهدء

القديمالمهديهوديهعليهماتقومرثيسيراتحاهسشبيحرحالقديمللعهدالمطالعإد

ياصولنرمهالواحدلنهالحقلالتوحيديقولعالميإنسانياتجاه.الأولالاتجاء

الأنمياءعمهوداكعالاتحاهمداقادولقدالعالممءرررii,ومصمه،شرك

والعهدوالاحتبارمالخصوصيةيماديالديالقوليالعمصكلريالاتحاهكهو:الثانىالاتجاه

ح!يزاءدوزالسواحيتالح!)143("3القدالعهدءالاتحاهمداوقاد،والحلاص

واموائه!المصالحهموكقااليهودلةالديالهتشلكيل

14.عليهالارالتيالمطروحيومي +L JIلعقيدةتطويرممل!الوكمكعلى،المشمابت

آثرواالتتمرميالمستويعلىألهمإلاالأمكياء،نطرووحهةيتمقلماالممكنايهوديةبالألوهية

الواعملمكا!المتللنةوالتتسرلكاتالأحملاموأصسحتاليهودعيركعالتكاملبالاتحاهـالعمصرى

وآرائهمالحاحاماتتعاليمصساشرةتستقياليهودعيرلعالمكاكلاس



التلموديترالمرحلشفياليهودىالادب
سكا

سانيطيالقماثتحملالألماظمربمحموعةاليهودغيرعناليهودولقدكر

،6،61!لمر،،ا!مصطلحاتأهمها،لمالعاهذا!اليهودوغيراليودبيروالتمرلقالمصل

هوالمصطلحاتمدهاولارإلاالأحا!،أوالأغراببمعياليهودغيرعلىتدلوحميعها

المصطلحاتوجورمعمدا-المشكالهوديةمرحاةبخاصةاليهوديالدينيالفكرس!ادما

"،6!ا"الأولالمص!طلحعلىالترحيراهميةادألا-اليهودغيرعلىلادلالةحدلكالأحري

عيراليهودعلىالمصطلحمدادلالةتحصيصفيالحاحاماتتدحلمنلتكبع(اليهوديغير)

همالحاحاماتاراي،الأنحضمراحلمنتلاهاوماالمشنامرحلةبمطلقةلصورة

بدلالاتص"،أ"بمصطلحيتملقمالحلاليهوديالديكىالفحرفيالرئيسةالمرحعية

غيراليهودمعالتعامل

رلْيسة.دلالاتثلاثبوردقدفإله،القديمالعهدفيالمصطلحهذاوضععناما

I-ا مالأمحميععلىلدلالة مناليهوداستئناءودودوأحرحكصبيتمييزدونوالش!و!
(لينهم)144

(ألفسهم)145إسرائيللكىعلىالدلالة-ور

(اليهوريه)146غكروالش!وسالأممعلىالدلالة-ح

علىاطلقهوالمااليهود.عيرعلىالمصحللعيقصرلمالقديمالعهدحإنذلكوعلى

متاحرةكرحلةفياليهودغيرعلىئم،انمسماليهودوعلى،عامةلصمةالمحتلمةالشموب

على"،ا"مصطلعْدلالةيوخرالعبكبلةايوسوعهمحرريكاروانالقديمالعهديهوديةمن

نأإلا،وغيرهماليهودليروالاضطهاداتالنراعاورلوحودالمقرافترةلعدإلياليهودعير

داتهالقديمالعهدبإرماصاتهالدأتقداليهودغيرعلىالدلالةمده

اللغويالمستويعلىاليهودعيرحصواقدالحاحاماتارلسئمماولتضح

المصطلعهداككماعكبمجرد،الأنإلياليهوديالدييالفحرأساكىهوأصحلمصطلع

لط!يصةوهي،اليهودلعيرالمتعلقةوالتشرلصاتالأححامحالمحةاليهوديةالعقليةءتتداعى



التلهوديشالمرحلشفياليهودىاكأدب

سهاوردماعلىاستكاذااليهوديالديكيالمحرءوأصئلوهاالحاحاماتأقرهاالتيالحال

والشصريالقوميالحاحاماتمدفودخدملقديمالكهد!

المتعلقةالأححامكيهادما،المجالاتحافةوالنشركعاتالأححامهدهشملتولقد

التيالصماناتحلالححاممدهمنيتصعحمااليهوديعيرفيهايمقدوالتيلالعقولات

حقوقهحمايهلهتحهل

قسمبوردمااليهودل!برعامةدصفةالمشكايهوديةرزيةتوصعالتنالمطاهرومن

لهمصيت!لقماوحلاليهودغيرسجاسةالحاخاماتاقرحيت".الطهارات"الأحيرالمشنا

اليهوديمارسمهاالتيوالشصائرالطقوسحميعألطلواكقدلدلك،ومشربومأحلمسحئ

اليهودغيركمشارحةمباشرةحاتسواء،صورةدايبهادخلاليهودلكيروكحور

الطقوستلكلإنمامتزجرحتىأوالأدواتمك!ئشترىحالىمساشرمغيراو،كيهاادصمهم

لهكحاستهأدطلهاقدكإنهالطقوسمدهءدحلأاليهودىلميرأدافطالما،والشكانر

الطقوسولطلاراليهودعيرلكحاسةالحاحاماتإقرارعلىالوامسحةالأمتلهومن

دقرةاليهوديالنشردعبتددعحيتالكقرةمبحتفيوردماكيهايتدحلورالتيوالشعائر

لصلاحيةوالمكرورلةاللارمةالشروطومر،دهايتكلقوماالميتدجاسةسللتطهرحمراء

والا-الحوبم)147(-اليهودغيرصتشتريألا،ولونهالسهانحديدككدوطقوسهاالبقرة

المت!لقةوالشعائرالطقوسساثرعلىلمسهالححمويمط!قالطهارةوهوم!هاالهد!كقدت

(481والتقدماتلأوالذكائحدالقراكير

J,الرمرالسيلالىمرصوكحاسةاليهودعبرنحاسةكيرالحاخاماتساوىولقد

مرئمكعودلدا،والوالداتحالحائصات-دلكوعدوهم،اليهوديالتشريعفيوالسماء

ل!حاست!)1111يدسسوهالئلاالملقدسةالأمابددحول



التلموديشالمرحلشفياليهودىالأدب

لحاستمصففضلأواردراءاحتقارلطرةاليهودلعيرحدلكالمشنايهوديةونملرت

عيرالحاحاكاتوصعكقد،وطقوسهماليهودشطئرلطلادافيواثرهلهميتعلقماوحل

واالرحى6لأ3"مبحثفيوردحيث"والحيوالاتوالحشراتاللصوصمرتبةءاليهود

يلبكةما-"الزروعلأ"ه61+الأولالمشاقسمكدالثانيالمسحث-الراولةْ

نحطمهأو،النمليقرضهأو،اللصوصاوالأغيار،يحصدهالديالحقلإر"

عكليةلأرودلكللمقراء،منهاحراءترككىئعضاياائعض+)ْ،البهيمةأوالرلح،

اللصوصمعيتساوىاليهوديغيركإروهط،لمسهاليهوديطرروعنتتملمالحصاد

حدلكيعضكإنه،لليهوديالحقلهذااليهوديعيرلاعوأرحتى،ئموالبهاوالنملوالريح

1(له)اْكلحيتهعدملنالرغمعلىوحصادءزراعتهءغيراليهوديمشارسكةلمحرد

الكطرةالمش!ايهوديةتستكآداليهودعيرمعالمعاملاتلاححاميتعلقوفيما

رأءيمناليهودعيرمعالتعاملمنطلقادهأيالمعاملاتالواعحافةبواقرتهاالعدائيه

اليهوديعلىبصولدلك،روالمويتممياليهوديسكره،شديدعدوإلاهوماغيراليهودي

الأعداءهرلاءمعالتعاملتقتصيالحيالأحوالتكتيبدائمةبصورةوالحرصالحدر

محاربلالأغياراليهودييسفردألاالحاحاماتاقرماالتيالحالاتمدهأممومى

اليهوديةالمراةمعالأمروحدلك،الدكاءسمكيحكونالدينالأعيارهرلاءغدرحشيةواحد

اليهودقحديرالحاحاماتيحتفولمالأعراصيكتهحورلأنه!الالأعيارتنفردالافيحص

نأيصكلا(حيوالاتهمعلىللمحافظةحدلكحذروهموإنما،أنفسكمعلىللكحافطة

للشرحمصاجعتهمالكهائميأتونلألهمالأغيار"لدىحدلكلهائمهميترحوا

الديالعدائيالحا!كيهاولطهرالحاحاماتاقرهاالقيالأحريملىالتطاشحالومن

لمضا(لهمسيحددلكحارإدااليهودعيركساعدةحطر،اليهودعيرآحاهاللشسايهوديةتةته

إلاتوحدلمإدالعحسيحورسما،ليدهـا1ترصعولا،اليهوديةعيرتوندالااليهوديةكعلى

لدىاليهودييعالعكلا،الصلاحعلسبكطمىلمسهوايامراامرافشها)!ْمعودلكاليهودبةعبر
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الثلموديشالمرحلشثيىاليهوالأدب

راكيراسهموعلىالحاخاماتععصيرىلدلكالدلهمحيواناتهلجيصاادايمحنوإلما،الأعيار

غيرلدىاليهودييحلقأديحورلاانهام(65-م913للتكاثيمالرابعالجيلحاحاماتمثير)من

اليهودغيرلدىاليهودييحلقانوأحارواالححمهداالآحدبالسمضحفصبدب،اليهود

اامنفرد)!ْمحادابوليسعامةملحيةاوعاممحالىبولحى

هدهءالتعاملالبهوداحاوفقدوالشراءوالكيعالتحاريةعالمعاملاتيختصوهيما

الأولى،كالدرحةلايهودوالفائدةالمصلحةيحققمكطلقمدولحناليهودغيرمعالأحوال

،اليهودمععالرلاالتعاملا؟والتلمود"َ،^)"ْالقديمالعهد-بمصدرهااليهوديةحرمتكبيكما

معاليهودييتفئاناليهودعينالمحزمالتعاملهداأشسالومى،اليهودغيرمعاجازتهكقد

الخسارةاليهوديعيريتحملأنشريطةكيكهمانحارةفيالمشارحةعلىاليهوديعير

أحدالتحاربةالمعاملاتصالمكورةكهده،مناصفةعينهماالأرلاحويقتسما،عممرده

ا"اليهودا!ْعبرمعاقروهاكينما،اليهودب!نحريمهاعلىالحاحامات

المشابيهوديةأقرتهمااليهودعيرنحاهالعداثيةوالكظرةالمنصركةمظاهرومى

عاملوحهاليهوديةالديالةأقرتحيتالأصرارلأعدلالتعوعصاتيختصفيماالعقوكاتاححام

عىأمكسهوعنأممتعمذاالصرراحادسواءسيكهمكيمااليهودتماملعنال!اتجالمكررتعوسص

وممتلحاتعميدمنيملحهماعلىأمكمسهالإنسادعلىيقعأحاروسكواء،إهمال

صالحيحصفيكاإلااياححامهذهعليهلقطكئكلااليهوديععيريحتصهيكاأكا

لدكعيطالسلافإلهاليهوديلعيرثوزااليهوديثورونطعحدثفإدا،فح!س!اليهودي

يعوصأدغيراليهوديعلىكيحب،المشروعهوالعحسبينما،الثورهداشمنصالتعولص

)!11ْاليهوديثور،اليهوديعير)ثور"قتلحالةفيحاملأالنورثمنعن

حالواإذااليهودغيركعالتعاملحيفيةلليهودحذلكالمشنايهوديةوترسم

دأعليه!ايحسلاممقودات،علىالكلدهدءفيعثروافإدحأقليةغر!بلدببعيشود

لليهود،البلدهدافيالأعلكيةحاتأداأما،لألفسهمعهايحتمطواوانما،عطيعلكوا

ا"اليهودا*ْصإحوانهاحدستحصالعابىبلأعهاعهافيعلسودما



يئالتلمؤالمرحلئطىالموديالأدب

التعاملاتحانسعلىلامشناليهوريةالعداثيةوالنظرةالعنصريةمحلاهرتفنصرولم

بالقتل،المتعلقهالأححاملتشملحدلكامتدتوإنطفحسصخالاجتماعيةاوالقجارعة

مدايقتلقتلفمنالقصاصهيالقتلحالةفياليهوريالتشرلعأقرهاالتيالعامةفالقاعدة

عنالطتلعمياليهوديالتشريعأقركقدالخطا،القتلحالةبأما،القتلتعمدحالة!

كيهايعيشالتيللدهمنوطررهالخطاطرلق

عوقوعيختصفيماإلااححامهدهعليهمتسركلماليهودلعيريتعلوفيمااما

منهيققصلااليهوديلعيرالعمدياليهوديقتلحالةففي،اليهوديعلىوالأرىالضرر

احديهوديقتلأذاالخطا،القتلحالةفيوحدلكاا)1ْلوليهاواليهوريعيرلصالع

لمحيرفيالعفاورمنيعصوإنما،النميايالغطا،القتلححمعليهيطبقكلاالأغيار

علده،منونهيهلطردهتحتعيأي،الخطأالقتلححماليهوديغيرمعالمشطليوديةتط!ق

القتلدلكحانأماليهوديقتلتعمدلمحسواءاليهوريغيرمعححمهابأشدحادتوأنما

!"ا)قتلهالأحوالحلءفيحس،الحطاطرقعى

تتصصاليهورغيرتحاءالمشنايهوديةأححاممحملكإرتقدمماعلىويناء

لاححاميحتصوكيما،عاملوحهالعدائيةالنطرةوتسودما،والاردراءوالاحتقارلالعنصرلة

حفلهاالتيالقانونيةالحمايةمىاليهودعيرحرعفقدالتحديداوجهعلىالعقولات

ليهوديةب-حقوقهموسبعليهمالاعتدا.أصصعلقدلل،لأتباعهاليهوديالتشرلع

نوعأيمنعقا!أييستو-لامباخاامزا-نحديذاالمشنا





التلموديشالمرحلشثياليهـهودىالأدب

المشنا؟لخض)أ(

اليهوديةالألسنةعلىشائعةيكانتالتياللعةميالمش!العةأرإليالإشارةسبقت

وبصمةاليكتالةميادينعلىكقطتقنصرالمقرائيةاللعةيكاهتحيتالمغرا،عصرنهايةب

هالعكاراتالتصولريهتععلحوههاالمقرائيةاللعةوأنالدينيةهالشنوطيتكلقماحاصة

اليومية،الحياةمتطلطتصالتعكيربعرصتميحضلمحارالصكعوعةمنحالتوالسلاعية

الرقعةسادتقدحانتالأراميةاللعةوأرخصوكناالآرامياللساراليهوداستحدملدلك

حانتمىأنهاحما،غرناالمتوسمطالأليضالكحرإليشرقاالهندصتكتدالتيالشاسعة

)ا!ا"والعمليةالحصارلةللحياةوملاءمةمرودةوأحثرماالساميةالاظتألسط

اللعةأهمهاالأحرياللعاتكعصحاكالمشكاتأثرتالآراميةاللخهحاهكوألي

التاثيرولحنالقليلةوالروماليةالمارسيهالحلماتلعضاسقعارتألهاحما،اليولانية

اللعويالتأثيربعدوحيفاعكفاالأهميةحيتمنالكانيةالمرتكةبيأتياليونالياللعوي

إليالحاحةدعتأدوشبوعهااليهودليراليولاليةاللعةاستحدامثر2صوحانالآرامي

الترحمةومي،والاقتمكادوالمالالتحارةلعةأمهكتالتياللفهإليالمقدسحضاههمترحمة

السبعيمية()!!ا")الضرحمةلاسمالمعروفة

وتاتراليوميحديثهمءالقديمالعهدللعةاليهوداسضحدامعدمصالرعموعلى

تعدعامةبصمةاللشكالعةلأرالقوليمحىألهإلا،الأحرىالأحسيةلاللعاتاليوميةلعتهم

!احدواالمقدسةلدضهمعلىيحافطواأرحاولواالحاحاماتلأرالأساسفيعبرلةلعة

الكاسيستطيعحقىالمتطورةاليوميةالحديْهولعةالمقدسهالمقرائبةاللعةعيريوكقون

عىيكرلواأرهودلكبمكهحهمدحاىالالدتارصاللعةالوقتلغصبونحمط،كهمها

إليهدلككبصلولىالشيءهعص)!!ا(العامةللعةويرتمعواالشيءهعصالمقرائبةاللعةهلاعة

خاصةء!كيرحداليأرادوامالهمنحقق،لقدعرصكهميحقىالذيالتواررمىشيء



اشلموديضالمرحلشفيالي!ودىالادب

السيطرةدلكلعديستطيموالمولحم!االميلاديالئانيالقرو!وتدويسهاالمشناعصر

الإطلاقعلىالمرةهذهأهمهااحانوالتي،الأجنبيةللغاتالمستحرةالعبرنةعملياتعلى

الآراميةاللفة

الممرلةللغةالمامالإطارعلىالحفاظفيدححواقدالمشناصعوواحاروإدا

دور،)!"ا"اليوميةالحياةأمورعلىللاراميةاستخدامسااوقصروا،لهاحتابهمووصعوا

اصطرواقد،وتهاسيرللمشماشروخاوصبواالديناحلافهمكإر،الحتالةباستحدامها

حدثماوهدا!ا(بها)ْالديميةمصمغاتهميحت!واأروسيطرتهاالآراميةاللغةغلسةحراءص

فيحتتوالتيلالحماراعرفتوالتيالمتمناعلىوص!تالتيوالتعليقاتالسدروحمع

لهحاتإحدىواستحدمتملسملينج!مرحرماوحارعرليهالأولى!ختلفتيرمدرستين

مرحرهاءوحارشرقيةوالثاليةالمقدسةالعرليةلاليهوديةالممروفةوميالمرليةالآرامية

ماأهمولعللالليةيهوديةأراميةلجةوهيالشرقيةالآرا!يةلهحاتإحدىواسقخدمتلابل

وثيقاارتساطاالمحتلقةمراحلهافيمرتسحلةلفةحانتأنها،عامةلصمةالمسرلةاللغةبميز

قويةوالاحتماعيةالسياسيةاليهودصاعأ،حانتمتيتقوي،لليهودالسياسيبالحيان

ال!وممرسةالعمرلهعلىرانتالحيارهداءوالتمحكالضعفدد5مافإدا،لشطة

والمزثراتللطرو!ولتيجة،)"!ااالسياسيالوصععليهيسونلماتشاتقصرأوتطول

الحديثءالمستحدمةاللغةعلىلالطمعتمعحسوالتياليهودلهاامرالتيالتاريحية

لمالتيالحديدةاللغولةالألماطهلمصلهاوطهرتالعريةالاشةتطورتأرحدث،اليومي

درحتهااوب!فستحرلمولحنهااموحودةحالتأوالقديمالمهدءموحودةتحر

المشماءحثرتها

الحديئةا!!ا"للفرلةومنشاالقديمةالعبرلةللمةتعتبرتطوزاحقيقتهافيالشناقلمة

طورتهاأوهاوانمردتالشنالعةلهااتسهـتالتيالمميراتأممالتاليةالص!فحاتفيوثرصد

التناللغويالسحثالسسعلىيقومالسماتهدهرصدإليوال!سيل،القديمالعهدلمةعى

حيزاوأالترحييىالمستويثمالصرءالمستويئمالصوتيالمستويعلىلالدراسةتمدأ

ليLjIالمستوي



أحالتلموددشالمرحلشفىياليهؤالأدب

طغ

بموحودجتحنلمصورْافالحررلبعضالصوتياسكتحدامهافيالمشكااستحدئت

لممعيتااستخدافاالمشساغلمتحيت/نادرةبصورةولحنموحودةحانتأوالقديمالعهد

القديمالمهدلغهبشائنايحن

القديمالعهدلمةصالمش!الغةلهاتميرتالتيالصوتيةالاستخداماتأمموتتمثل

السيق:صموتأ-

الس!يىصوتلدأولقد!السامعsالسطيئإلدال،المشنالعبرلةالمميزةالسماتمن

405عزراسفربفحاءالقديمالعهدصحرةالمظْالأسمارفيالسامخاماميتراحع

+Onpio"منْلأدtrIVv"ا!جرونّيستا"لمعس"

لحداوتغليبهاالمشكولةاللغةفيالسطيئمنبدلأالسامعاستحدامشيوعولحن

القدبم،العهدلغةصالمشنالغةبحهااتصمتالتيالصوتيةالخصائصمنيعدالاستحدام

صوتيةمشحلةنمدالسيرلصوتمختلفت!صورتيروجورأووالسينالساسخوقصية

الصوتيرهذيىحقيقةتفسيرحولمختلفيرالسامياتعلماءيرالوما،تمسيرمايصمك

الس!يهيصورثلاثعرقتالأمالساميةأنيريالعلماءكبعص،الشين!صوتوعلاقتهما

هدهأرالأوجاريتيةللحروسالحديثةالصوتيةالدراساتأثكتتوقد،والشيرالحكبيةوالسير

السرصوتارمداومعنى،السيرلصوتمهتلمتينمكورترالأحرىهيتعر!اللعه

صوتيتاربصورتارلهحاروالعمرعةوالأوجارتيةالجسوليةالعرعيةءالمحتلضيرلرمريه

محتلمسرمرينالتلاثالاماتبالحطواضعيحغرارالمستكعدمنإد،الأمالسامية

محالبالحديثةالدراساتإليهاستصلالتنالشيحةحالتوأيخا،عمئاا1!ا(واحدلصوت

استحدامغلكةمكائرصدلمحأله،المشحعلةهدهلحلالصوتيالمستويعلىاللعويالكحت

السرلةاللعةميلإليحدلكالإشارجوتحدر/الس!رصورةعلىالسامخلصورةالمشكا



التلموديشالمرحلضفياليهودىالأدب

العهدللصةتطوزاتعدالمشنالعةألىإليالإشارةسسقتوقد،الاتحاهلهداحدلكالحديثة

الحديذهالعبرلةللعةومنممآالقديم

المشمابالسرعىعوصناالسامحصورةاستحدامقوصحالتيالأمنلةوص

السيرلصورةالقديمالعهدبالحلمةمدهترد)ركحارْأوخز!ْلمعمي"670)2حلمة

11033اللاوييربحمالهـاالعادية

ا+أث!،!لأ؟لأ313+اث!لأ+؟133+ا،لأ؟؟!،-!69لألألهـا-63-؟7!الإلأ

1

متحسرونههوامايقمحسفيهمادحلمنهافيهوقعحرسمناعوحل"

23(الأدوات.)3؟!هبحماالسامحلصورةالمشنالعةبوردح!في

الإ7؟36؟7الإلم2،(د؟7ل!لأ!أ3أ+يا563!73؟!6؟617!أ

والقدر،حاكةلهاليستالتيالمحارلةالصيميةالمحارلةالأوانيمنالطاهرْ

11المحطم

127لفسهالممحثفيحذلكوردوما

s(الإناء+ Ldlتحولص"سهالاةلحونهيقسىي

55(المقرة)3+7.مسحتوب

؟؟،ه*؟لا7؟هرلأ!6ءإلالا،،!!لأ؟!أير؟!ه؟ش،لأث!؟لأ-MPلالأ!،،1*!أ

لهاالتنالحيمةفيال!حاسة)محتوياقهاتحصالتيميالغلقمححمةالأوالي*

الفحارنالأوانيلحاسةبداحلهاماتحصالتيهيتحو!لاالتيوالأوايب(حنة



التلموديشالمرحلترثىاليهودىالأدب

ال!،ء.منبدلأالألفصوتاستحدام-!

والألفالهاءإليلالإضافةتضمالتنالكنحرو!بلقصركهاالمشطالنةتميرت

مبحثفيوردحماالاءحرفمحارالألصحرفاستخدمتحيث(والياء)الواوحراء

7؟ه؟دلم61712لأاا!،1اإلأىث!7؟ه3لمبا؟لأHaiلأأ960

تتطهرصكإ!احستارةا!ا(المدراسّهـ11تنحسة19الملاءةاستحدمتإدا*

الغاثالمفردلصميرومتصلالغاثالمفردإليمسندأعهالألأعالمعل!فنالأحطالمدراس"

الألفبصوتالدلىقدالهاًصوتأرألابا،16ياتيارفيهالقياسوحارحذلك

617با-7؟لأالالألبالأأيهـالا+3
")طاهزائعديطةيستحدمالذيوالبساط+

.والطورالميمصوتياستخدامبرالتراوح-

للمشنا"المهمةاللعولةالسطاتمنوالطونالميمصوتياستحدامليرالترأوحيعد

صوالنورالميموالصوتان،الأخرمحانالصوتيناحدياستخدامالمشاتميزتحيث

الاصواتوهي*الماثعهأوالسائلة11أي"Liquids"5تعرسالتيالأصواتمجموعة

مدهوتتميروالراءاللامحركالهـايطضموالتنالاسصواتأاشساهاوالليرلاصواتالشبيهة

لداولظزا،اللبرا!!ا(ططيعةأليوأقرلهاوصوخاالساحطةالأصواتأحثرلألهاالأصوات

ال!ديدفيوالنونالميمصسوتيخاصةلصمةالمشنااستخدمتفقدالأصواتمدهليرالتقار!

الأحرمحاراحدهماليحلالمواضعمن

33(الطقرةالا+7م!حتءوررمادلكعلىتدلالتيالأمثلةومر

؟لأأ؟؟1MI70،+7أ؟لأ!

كرأعتحتهاوالساحات"



التلموديضالمرحلضفيياليهؤالأدب

لأرلالميهـاوليسلالنور؟3؟"87حلمةتحوراريقتضيحانهطفالقياس

كالحلمةوعايهالميملصوتالسونصوتالمشافاستمدلتالمرلثالحمععلىالصميري!ود

؟؟؟!17هيالصحيحة

ا:1الحيام(.ش)"7)1مبحثفيوردماوحدلك

؟لأيهـا!70أ؟+أ8إ؟لأى؟؟لأ7لإ7أ؟إ77؟ولم

رأساهما"وتفصل،الروحتمارقهماحتى...والحيوانالبهيضا"

1:8الطاهر(.ا+7)د+ا!لممحتءوردماوحدلكا

؟إد،!7لهاد،لإ3+ألإ؟،!!؟،5

"السيلانمرصيكيهايعطسالتيالعدلةالمياه

الصميرفيالميمصوتمنلدلأالنوداصوتاستحدمتقدالمشناأنصافنلاحط

؟؟؟!صلدلأأ7؟لمالحربحرفالمنصل

سا

والصمائروالأسماءتIv'?9Iلعضاستحدامالصربالمستوهيعلىالمش!اطورتلقد

للاكعالوصياعتهاتصرلفهاإطارفيالاشتقاقاتصالعديدحدلكاسقحدثتحما

التالي:المحوعلىالمشساللعةالصركيةالمميراتحمالإوبمحن

واتالأدمجالمد-

الأدواتهذءومن،القديمالعهدفيوردتالتيالأدواتلعصاستحدامالمشطعئيت

العهدتعربالتيوهي6لأىالأداةئاومصموشحلأوطورتهاالمشمااسمتحدمتهاالتي

والتدحيروالطتيت"والحمعوالتم!يةالإكرادحالاتهحا!ةبالموصولاسمصالقديم

حالتوإدا،"؟6لالأداةحاحتصار(W)الشيرحرلمحااستحدامالمشمالعةءسادحيث



التلموديئالمرحلئفياليهودىالأدب

نكيقانيبتكحلأعنهاالمتطورةالأداةقإقبمفردماتحفالمشناأهملتهاالتيالأداة

الأداةمدهاستخدامعلىتدلالتيوالأمثلة.منفصلةئيعفلابحيتتايهاالتيبالحلمة

.المثالسبيلعلىسهاالمشنافيلهاحصرلاالمختصرة

107المطامر(:أ*أقيأ7ا)دلممبحتبوردما

لإ6الأ،!لم6ث!أدإللألأ6أ؟اح

11ساةارليمعلىيحتويالذيالمطهرْ

26نهازا(الغطاس"أه.الاهالأمبحتفيوردماحدلك

لا؟!!أ6دا66+ألإ+7لألأ+mi؟

الخمر"حوصداحلغاصالذيالدر

301(السيلانمرضى)32"هءمكحتحدلكوورد

6د"3!ر63!لأ617vأ؟لأ؟(د

السكيفة!بيحلسارنwlوالطامربالسيلانالمصا!ْ

تعييرءدولمال!96للأداةالمحتصرةالصورةاستحدثتقدالمشكاحالتوإدا

طورتقدالمشنامإر،الشيعليالتطوراعليهأظلقماوهذاموصوليةحأداةوطيفتها

الشيمحرمااستحدمتحيت"ايصنالالمصمونالمتعلقالحا!علىالأداةهذهاختصار

مثل.السبسيةعرللتكبير

I:)3،ممحتفيوردما D109وات(,,لأ

الأ6لإ؟ا3لأ؟ث!لألبما!لملإه3أ'لاW-؟ء،لم؟إ؟!3لملا!ه767ا،لهـا7ا

الحكبزالحادرإلاهكاكيدحللالأنه"منهااقدسيخعدالأقداسقدسْ

307الحيام(لأأ+7الأمكحتفيحدلكوردوما

؟لإ*قي3لم؟+؟لأ7؟6دلأ،),أ6باtirpy؟m-7«؟لا؟7

الحروحْالكحاسةطرلقلألىطاهزا،ئعدلداحلهما!إنالبيتبال!حاسةحالتإذا
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يضالتلمؤاامرحلض!يياليهوالأدب

الضمانر.مجالفىب-

!ارعماواحتلمت،لإشارةوأسماًاالنمحصيةالصمائراسماءسكصالمشكافيتطورت

التاليالكحوعلىالصكانرمدمأممإحمالولمحى،القديمالكهدفياكشحدامهاعلسه

اإهنفص!أش(،)اعككتخصيشاعكضهانر-ا

.رد،ثبمالمتحلصضميرالهفرد.

!ال!سائدة،3"ا!اافيرالمتحلمالمعردالضميرصورةالمشناصاختفتحيت

مثل.،9ل!الضميرالمتحلمالممردعنللتعبيرمحلهاوحلالقديمالعهد

11(الكقرة)663.صبحثفيوردما

سماكسر""ئ.63ل!لأ9

4(اليدان.)!6!هممحتبوررماحدلك

عليح!ا..أحدلأ؟!Sni!3+ا

ا+الغانباتجهعضهير.

,J`lأ1الصائكاتحمعضميرالمشنااستحدمتحذلك Allأليالشائكهيحمععلى

متل.،؟هالأصليالضميرحوار

2-(الحيام)N71Snمبحثفيوردما ( : n

D،؟؟?'7\أ!3!17إ؟7،لا،5؟؟23!7ا!ه؟لا171

تسكهاْاريمحسهاجيثكساةأرسبنتحفطومي"

رالمبمالهت!لهيقجمعضهير.

للتعسيرالم3إ،ألأ؟+لمالمسميرمىسدلأر!بالصميرحدلكالمشكااستحدمتحيث



لسالتلمؤالمرحلشكيىاليهؤالأددي

مثلالمتحلم!حمععن

7اليداى(:)"6!هسحتبوردما - 6 0 i

7173ا!كالإ؟!؟ه؟لأا3؟.أأ61،3؟"!هلا؟!أهلأرألأ،ا731ا

الصدوقيوى"ايهاعليحملحنوناخد،المريمميونأيهاعليحمنصوناخدْ

،الاسمارةضمانركل2-

جيتالإشلرةضملئربعصاستحدامالمهـثسااستحدثتحذلكالضمائرمحالوب

:+الممالضميربمئ؟لالضمير.

مثل.،القرسةللمفردةالإشلرةاسمعنللتعبير

لا؟قي؟؟أأ؟12،لاا3لألأ؟+أث!7أ؟82؟6،أأدلألملمث!3!؟6لإلألأ؟أث!33!هلأش!

;67لأ؟لإا2لإلإ76أش-لأأ33لم 41xأ؟66لأأ؟؟!6لأ؟؟6الإ؟7162؟إ،أ؟+7لأ

لأحدمماصحرانآححراروؤضعممجسلثمموقدلمسعحجراناستخدمإذا+

والمصمايت!جسمنهمالحل)الداحلي(النصصفإن.الأخريال!احيةمنولالأحرناحية

"طاهزايخعدالآحر

6:الضمير*برمنبدلأالضمير*،9.

الإشارةاسمعىللتعبيرالصمير؟)6منبدلألالأاالصميرالمشناالستخدمتحيت

مثل.ب!وعيهللحمعالقريب

7،؟و؟لا،لأ،31؟لا،6لإلأ،!*،ا

العلق*محسمهحانتأذا"لحجاسة،تحصالأدواتهذم

102الحيام(الا+67+.مبحثءوردماحدلك



يضالتلموالمرحلئفيىاليهؤالأدب

الخيمةبت!حسمده"؟؟؟لأ!ألالممبململم3؟ا

809;(البقر)763ممحتبأيضكاوردوكا

.المضكرومةْالميلءهيهده!ْ؟تجأ3!هييم!ه7؟ه؟)1

الأفعالبعضمقالاشتقاقاتمجالكل-

التشريعيللسياقوموافقتهاللغةالممليالاستحدامدخوالملمالمشكالاتحاهحار

الاشتقاتاتبدفكدالأثروالصمائر،الأدواتلبعصوتطودرها،أححامهادهائضكاعالتي

النديمالمهدبوردتالتيدالأكعالصكةالخاوالتصرلفات

والحديث،الحوارلغةالأساسفيحانتالمشنالغةأرالاعقبارفيالأخذمعهذا

اسنخدامتقتنكيالتي،الفصيحةالأدكيةاللعةدطكبحثيزاتهت!المودالتالياليومي

دمصاشتقاقاليالمشطعمدتلدلكالقديمالعهدبحماالأصليةاللعودهالاشتظتات

،ا"!ا"القديمالمهدلعةدحترةاستحدمتهاالتيتلكصأسسطلصورةالأكعالصالمصادر

المشنوكةاللعوكةالصيغعلىآلداكالسائدةالمطقطرمقةانعحمستفقدذلكعلىولمافي

دتةصأحتروبصورةالأفعالدعضنمنوالأكساءyالمصالاشتقاقاتيتعلقكيماوحاصة

عكهابوردماوأهم،!ا")ْالشاذةالأفعالمسمىتحتالمبربونالكحلةكسمهاالتيالأفعال

التاليةدالأدواعيتعلقالمشكا

ألف:ؤهاثااكديالأفعال.

القديمالعهدءمكهاللاميالمصدريردحيثقال(،9.6؟لم).الفعلمثل

،لأأ؟6صيغةوتستحدمالألفأيالمملفاءتحذهـالمثكنادينصا.16!!ا(،لأرلم

ه:4نهازا(الغطاس.!أ!لأ6)"دمكحتبوردمامثل

.للقولعادوا03؟ا؟6؟(16

القديمالعهدءالواردةالقديمهالصورةءالألصصكوتارأليهصاالإشارةوتحدر



!ترالتلمؤالمرحكلشثيىاليهؤالأدب

الإمالةحرحةوميتسكقهالتنللحرحةيعتبرامتداذاأنهحيتحذلك.نطقاسقطقد

!حبرسنالالألصالقديمةالصورةاحتفطتمقددلكومع*صيريالطويللةْ

حيث"المصكدريةاللامتشحيلىحذلكاتكيرحما،ورسنانطقاالمشنافيالألفمذهاختمت

الحولم11المفتوحةالطوللةالصملحرحةالمشنالعةفيحركاوشحل

صيفةمعوحاصةالمشنويالمصبحذلكحاصاستخدام(قال-:لأ؟وللمعلا

تردالذينالحاحاماتمعالفاعلاسمصيعةالمشنالعةتستخدمحيت"منهالضاعلاسم

نفسهللمعلالمشظاستحدامارحينفيالأخرلنالحاخاماتمنمحتلفةاعتراضاتلأراثهم

التنالأمثلةوصا*ا(عليهحلا!لاالحاخاممدارأيالعاهـأنءيعنيالماصميصيعةء

101;(البضر:flلا)مبحتفيوردماذلكعلىتدل

يرلا6لإ.6!هك!الأ03ء!هإ،لأ+،!؟+-؟3؟727ل!لم؟+لألا؟67.ث!أ!م64لألأ،لإ؟د!

والكقرةعمرمامنالأوليالسنمءتحوراريجبالعحلةإراليعارر:راكييقولْ

الرالعه"فيفيقولور:الحاخاماتأما،الثانيةالس!ةب

41المطامر(.أ+الأ1)ء7افيرووحدلك

أ؟لأ+لاا؟+3د!م7ا+؟،لأألأ؟،1.!ا؟!؟د!؟؟6

"مستمزاهوحماالخلاسيراللا.يوسيراييقال

نون.ثاؤهااعكتىالأثعال.

المشتقاللاميالمصدرالقديمالعهدويستخدم(،مكع،أعطى-)!؟أ:الضلمثل

لإ++،صورةبسه

26(1!"اا92سفر)التحوينفيوردمثلما

tل!7-!لإلألألأ,?;61*!مأ؟ upilm n+؟33،؟6،؟3،؟!لا،؟+؟



التلموديشالمرحلضثىالدكودىالادب

اليحرْقكلالصعيرةتعطيادامحانساءمحدايكعللالاساركقال

الأصليالكورحر!وأعادتالأحيرتاء(:)+ادحرفتستخدمل!االمشساأنحير!

؟+أ،صورةءمتهالمصدرواسقحدمتالمكللامومولافعل

15(اليدان)،6!همسحتقيوردمامكل

71؟ا،7الهالهـا،لهـا7،93،663!!لألأ؟ا6،5رللا3؟..;

والمسيزوالأللهالأصمحقىاليديدعلىالماءروضعيصلعالحل

:ء(بالياءالفا"لناقصشأصليضغيرءياؤهاثاالتىالأفعال.

مكهءالمشتقاللاميالممكدرالقديمالعهدولستحدمحلس().ي!3..الفطمثل

،،+؟لمح!صورة

11!1()233للاوييرْا)سمربوردكثاما

-"؟6،ه؟ك!!؟،!لأا،!با3لأ3لم-)بر-iلم!ا!؟7ا؟-'؟-rnه؟6*!6

330؟6w؟ي!(rl؟؟،!3+3*!7ا؟ + ! ml737،ل!؟،7؟يهـا

التيالأرضتقدكحمالئلاوتعلمونهاأححاميوحمسكفرائضيحميعكتحمطور"

كيهالتمسكسواإليهاسحمآتاأل

لإ!لهـادصورةبوأصيعالمشكالعةبالمصدرهذاتطورحيرب

403(تلأدواا.)3،!هسستءوردمثلما

!!)؟،ي!،،0،،13!لإ!إ!3،لأ)6لأار!!هلمحا،676؟!"7اا؟!أللا+ا6؟،ا"أ،!!

ء+3؟؟أاللاu;؟)،1,1,"ءلأ-!اnلا"؟

لاالهامىالرغمعلىصيدابالمصوعةالأقداحوقواعداللدلكهالألا!لقعدكوا+

السدايةْمرالغرصللااصنسعتلألهاتتسحسفإلها-شىءسكدهاإذاإلاالوكو!تسمطكع
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التلموديئالعرحلسفمكياليهؤالأكد

،لألألأ+القديمال!هدبمنهاللاميفالمصدرؤلَدَ()إ؟6:المعلمعدفسهوالأمر

!اا2(401)التحولنكسفرفيوردمثلما

؟لأ،لأ+3،ا-لألم!+،61777nأ+

مالهيل"اخاهفولدتعارتثم

704(الخيام:6؟اقيالاسحتبوردحمالإ!؟7صورةفيالمشمااستحدمتهبينما

.+ولادتهافيتتعفرالننالمراة؟،؟7ْ6لأ3لملم!7!"لألإ+7

:+*فىلأ،السابعالوزناكلاستخدتطور.

لدلأالكونحر!المشنافاستخدمض،السابعالورراستحدامالمشمافيتطورحيت

المت!ديةاا!االلافكالالانمحاسيالوزنعنللتمبيروذلكالمرلدال!اءحرفص

ه:9الأروات(.)3،+همكحثفيوردمارلكعلىتدلالتيالأمثلةوص

لا!أpالأ7rاد؟أ؟لألأ؟؟!3لأإ؟ه،ا

1)الكجسةالسوائللهاتستخدمالتنالفحاريةالأوانيحسرات

201(الدينيالإعداد.ل!6!أ3)دلممبحتفيحدلكوورد

أ؟76لأإلأ+ا-؟2!ل!61الإ؟6ين؟،13

طامزايعدعرقهمإنذلكلعدعرقنمحفاادا21



غتمعسكسمدد

التلموديشالمرحلضفىاليههوديالادب

ترلطالتيالنحميلةالعلاقاتوكيار،حملبالحلماتانتظامعمليةمطلمةمحالو!

!عمدتكعكيصتميدهوماالحملةنطاممنحذلكالمئكناطؤرت،المختلمةعناصرهاكير

استحدثتحما،للارهكةوالمحددالدقيئالتسيرحلأمنخامكةتراحباستحدامألي

عنالتسيرأحلمىالقديمالعهدفيالسركةالحملةساءءمستعملةتحنلمدحويكةع!اصر

والعناصرللتراحبالمشناتطميلرإطاروءالقديمالعهدلفةإليهاتمكرلمحديدةأزمكة

سصحذلكأمملتقدكإلها،حديدجوتراحبلعكاصرواكتحداثهاالمحتلمةالسحوككة

عكهالتعبيروعدمالمسىلتشوكئذالرثيسةالأكسا!صاسشحدامهائيدالقيالكحولةالقواعد

التالي.المحوعلىواحمالهاالمش!الغةفيالنحولةالمميراتأممرصدويمحىلدقة

للؤزمنشالدقيقالتحديدمجالفى

كرقتفداللعاتمدهلأن،عويكصةمشحلةالساميةاللعاتءالرمنقصيةتعد

يتملمالديوالحدث،الماصيموهووالقصستمالدي،الحدثمنلوعيركيرعامةكصمة

كرمرر،الساميةاللغاتفيالأرمنةكحرةلتوصيعحالحيامذاوليكر()المستقبلوموسد

ماكعيذاماصياحارامتافااحاداضيالمابالحدثحدودنرفولا،محدودعيرالماصي

الاصيمءالحدتاستمرارعلىللدلالةوالسرياليهالعركيةوتستكر؟مستمزاأمقرينا

السرلانيةا!*1(ب)*داا؟(والعركيةفي)حالى(هومساعدفعللاستحدام

التكسيربالمشنميكةاللعةطسيعةإلىللأرمنهالدقيقلالتحديدالمشنااهتمامويرحع

والشروحالتفاسيرتعليمومقامتتمقالتيوالتشريعاتالأححامص

الماصيءلدأقدالحدثأحارءسوا،الم!لحدوتاستمرارعىالمشساشيرحالةلمحص

الماعلاسممعالمستقكلاوالماصكيبالحيكولةكغرتستحدمالمشسادإلى،المستقكلبسسداام

الكهدأداليالاشارجوتحدرالحالرصعلىيدلالدياي،ادحدثعلىيدلادديالمعلص

المشسالعةبوئيوغااسشحداغاأحئرحاكتاكهاإلا،ادطريقةهدهاستحدمقدالقديم



يترالتلمؤالمرحلئفىاليهوديالأدب

(402)التحويدسفرفيوردماالقديمال!هدفيوردماامثلهومن

717؟7.لإلأ؟.6إبر!أ،ث"،لأ7لإأ!6،77؟6

."الأرصفيعاملأقاييروحانللفممراعياهابيلوحار-

الماضيفيلحينوتفعلمعالطرلقمهدهاستحداملغتهاغثبتفقدالمشنابأما

ومع،المستمر()!!ا()الماضيالماضيفيووقوعهحدوثهاستمرحدثعلىالدلالةاحلمى

المستقسلءوقوعهسيستمرحدثعلىd'NLااجلصالمستقبلفيالحي!ولةفعل

المستمر(.)المستقبل

201(الحينر67.)لسحثبوردماالطرعقةهدهحولوردتالتيالأمثلةومن

جالسة+حانت".3+"ألا؟+بز

4ة7(الخيام:ش)*7،6مبحتبوردوما

السيزعلىقادرةحانت:ْ؟+؟7++77

802ذاتهالسابقالمبحتبورداوم

مقزا"يحىلم"671إ+دلم*77

ا:13المرص(:)دلالأ"هممحثفيوردوما

واققا.حان؟لأأ؟77!+

1401نمصهالسالقالمبحتح!وردماوحذلك

يحم!زحان؟لإ!لا+؟

ا3:نهازا(الغطاس.!له71الأدمبحتفيايضْاوردوما

حل"يئْحان:3،*ا؟"+



يترالنلمؤالمرحلترشاعكيهودىالأد-

LIالحينولةفعليستخدمحانماممنهاالمستمرالمستقيلعنتعبرالتيالأمثلة

الأراميالحينونةمعليستحدمحانماومنهاالأصليالعبري

302(السيلانمرضى"د،8.سحتت,,,مامثل

ال!6المxإ؟لا،،؟6لأ؟لا!؟ك!،،لإ*!7لأئرلأ

")ممسخاسيحونكرافغاسيحون،...نفلقاسيحور"

صكيعةبحدلكيستحدمالحينونةمعلارألمق!حانوغيذحر"الصددهذاوفي

اا!اعل"،*اااسممعالأمر

:ةجديدازمنشعنللتعبيرتراحيباثاستحدمجالفيب-

حدوثهوقتالمكللرمنالظمةوالدقةلالتحديدالمشكالصةاهتكامعننتج

فيسيقعام،الحاصرالوقتفييقعام،الاضيفيوقعقدالحدثأحارسواء-الحقيقي

دعتألى-المستقبلفيأو،الماصيبالكعلحدوتلاسترارتحديدهاوحدلك،المستقكل

قملالماصيبوقعالذيالحدثعنيصراحدهماأصافبيئزمنيراستحدامأليالحاحة

فيحرآحدثوقوعقبلالمستقملبسينتهيالديالحدثعىالئانيولعبرخر،2حدثوقوع

لهاسمالتاليوععرس،التامالماضياي6ور636لالاسمالأولالزمنولر!،أيمناالمستقكل

تعتمدبالرمنييرمدينعنللتعميرالمشناووسيلةالقر!الم!متقبلايأيا+"6لإ؟6

الرلطأداةمعاليمالأولالحرسوخاصة؟(3)ءالسصحروسترحكبعلىالأساس

للتسيرالمستقكلفيالمعلاو،التامالماضيعنللتعبيرالماصيفيللكعلبالإصافةالشير)ى(

لالإصكاكةالميمال!سبحرسمحلالحافالمسصحرسيحلوقد،القربالمستقبلص

.القربالستقكلعنللتسيرحدلكالمستقكلبوالفعلالشبنالرلطلأداة

كرمصقرالملشكالفةارحومسحيرئيصلدحرحدلكالقر!المستقكلصوللتعبير

ايصتقملبالفولمع(W)التمير,1lSIA,?لالإصماتDو،الكسصحربترحب

42الآباء(الأدا+مبحتفيوردمامتل



التلموديضالمرحلسصاليهودىالأدب

اتجةعندما.6ألا،ري!9

يسيعند!ا:7،؟لأ!لألم

الرمثيبن.مديرحولوردتالتيالأمثلةومى

:التاصالماضمعا-

101(الأدوات)3)،0.مبحتبوردما r

716!-7لأ36لأء،ث!!ملها-7لأ6؟ث!؟ل!7ل!.6!،3ل!ل!ل!الم؟

اذاولحن،عحمئايعدفإله،الفرلمنيفرغهاانقبلالمعزلحرةإنسانلمسإداْ

طامزايطلمإنه،الضرلمنأمرغهاقديحو!أنلعدلمسها

ه3:(الحينى)663:مبحتءحذلكوورد

6؟؟!ل!"أ6،؟؟دا6لالأ!!يم.ه؟ه!مألأ،6فى؟لملم"لمح!

فييمدفإنه،معطمهخرحقدوحارلقدميهمقلوئاأومقطغاالجنبنخرحإدا"

11المولودححم

:القرشالمستقبلمع.

)3لم(النس!حرىلاستحدام

36:والأليا!(القشور71الأ"أ.الأمبحتبوردمامثل

.6؟ا"61!ر17ألم؟أ!؟13،؟!أل!لا3؟لإ؟؟لأ"لملمث!!73الا،؟د،6أهأ؟د6،،؟ير

+أ6ىلأ؟؟+أرلألأ6لأاإدل!دلم

ولقولالطعاءا،سجاسةيضحسانإلهما:عقيبارالييقولالصجاد،والعنب+التير

العشور"عليهماتحلأنلصحرديسمطنإنهما.لورييريوحنارالي

38بوررحدلكلفسهالمبحثو!
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التلموبشالمرهلشكلىالدهؤالأدب

a'أث!ل!؟ث!،لإ!+؟؟6!ميالأ!أ73لإ؟!،!؟؟،7،!! 2Y:!لإلأ7!الإ،160ألأ!لأ

أ+ا،املأ،لم:6!هالا*

لينما"يصطادواأنبمجرد.شمايمدرسهتقول؟النجاسةالأمساكتقبلمتى

بموتوااىبمجردالمحاسةتقبلألها.هليلمدرسةتقول

من)ء(:لدلاالن!سب)3(حرفولاستحدام

22:2(الأدوات.3؟"n)مبحتبوردمتلما

-؟لأ؟،ن!!+ر!أ6!7،616لإرإلأ!أ6،!617-د2؟لمأ،1؟؟+لما؟37لأأ؟ا؟يلا

لأ،!ا.در!إلالهـا،؟يمث!

وأزا،طاهرةتصبعفإنها(ارحلئلاثدات)المنضدةأرحلمنواحدةسقطتإذا

لمحرتتنحسكإنها،الثالثةسمقطتإداولحنطامر"تطلفإنها،الثاتيةالرحلسقطت

(ْالحدبدةحالتها)علىاستحدامهابماألساىيهبدأد

924(البقرةfl)3سحثفيحذلكوردحما

"ا؟6ال!الأ36،6!،؟؟لأ.6"ا،لم6ث!؟،لأأ27^-ا؟أش)؟ش+لإث!!ءلإ،د!137

لا6لأ!"63؟ا"لأيلاا6!،3؟6!"،لأ6.3لأا"16ل!)،؟،3؟-!!!7ك!لملم؟5!؟لم6)؟*،7با!لبا3

ألها.يقولإليعاررراليفإنالخطيئةدبيحةمياهمىالشرببأنسانكحرإدا"

ولحىليشر!(المياهب)الإناءيوحهأد(بمجردتبطل)ألهايهوشوع.رابيويقول،تطلت

يوحهأى(بمحردتبطل)أنهايقولإليعاررراليفإر-بالرمادخلطتقدالمياهحالتإذا

يضربأى(عمحردتمطلى)ألها.يهوشوعرايييقولليسماليشرس(،المياه)الإلا?

النحويض:القواعدبعصْإهمالمجالفيج-

والمستحدمةباليهوديةالألسمةعلىالشائعةاللغةهيحانتالمشنالنةلأنلطزا

ال!حويةالقيودلعصمىتخلمتكإنهالدلك،الحياةمحالاتحافةوفي،اليوميالحديث



التلموديضالمرحلشفياليهوديالادب

يلي.ماالمشالعةاهملتهاالتيالقواعدهدهاهمومن،القديمالعهدلفةلهاتتميزالتي

ااس،واواصاستخد-ا

الواوهذهوطيفةتتمثلحيث؟القديمالعهدللغةالرئيسيةالسمةحانتالتنومي

بالمعطوفهذازمرأيعانسواءعليهالمعطوفالمعلزمنإليالمعطوفالفعلرمنفء

ولحور،العحسأوالمصارععلىالماضيفيمطص،المضارعزمنءامالماضيرص

صيغةمنحلتعبرالمثالسبيلفعلىلأعليهالمعملوفزمنفيالحالاتحلفيالم!طوف

قتل)1يعنيارصيغتيهمااحتلافرغمالسابقانفالفعلردالماصيعن!!7ا،7،1؟؟،الفمل

الماضيرمنفي

علىوذلك،""اوالمستقبلالحاضر)المضارع(عنفتعبرآ؟؟إالأ،!آلاالص!يعةاما

التماثلهدااليادى،الدي*سيقتلأويقتلكيعنيان"حذلكصيغتيهمااحتلافمناعرغم

علىسها،القديمالحهدفيلهاحصرلاذلل!علىوالأمثلة،القلسواواستحدامهوالمعيب

(375)التحولنسفربوردماالمثالسميل

m*+ا؟56إا،أ qإلإإr،لأ؟،أ

إخوته"وأحبرحلمايوسصوحلم"

السابقةالجملةفيالهعليرفإرالقديمالعهدفيالشالْعهالق!واولقاعدةفطبقا

حماالماضيصيعبرارفإنهما(المستقبل)أوالمصارعصيفةبحونهمامنالرغمعلى

الفقرةترحمةبيظهر

المصارعإليتحولهحيثاالماضيمعالقرسواوتفعلهنمسهالأمرو

408()الخروحسمربوردمثلما

.إي!ء!K'763ث!!أ؟!7

يصدقوكلمأذافيحون+



يشالتلموالمرحلشهييالبهؤالأدب

يوجدلاحيث،استحدامهاوبطلالقبواوتمائااختفتفقدالمشنالضةفياما

واوميالمشنافيالمستخدمةوالواوأجلها.سالمستحدمةالأزمنةعنالأمعالتعبيرءخلط

دونالأمساء،دلالاتتعطفحما،بمضهاعلىالأفعالدلالاتتعطفحبث،العاديةالعطص

أمعالسحملهايرميالمشسافيالممطوفةوالأفمال،القديمالعمدفيسائذاحارحماتمييز

الماضيالزمن

V:12(المقرة)763.سحثءوردمثلمأ

.+ألقىثموالقىياحلحان:ْ)إ؟7ا61+61*أيرلأئر؟

01-41:8(البرص.)وللأ!هممحثبحذلكوورد

إلإ3)")لم،؟أ!أl-*mvر!هلم17؟6لأا،ك!

بصئ+ثماخد،وضعثمرأسهادخل.،وقصثمحاءْ

ساحتءعليهيستدلفلمالمستغبلعلىيدلالذيالمضارعالمملمعالواواستحدامأما

القلسواواستخدامعىعهائياالاشادعلىالمشنولةاللعةحرصيؤحدمما،المحتافةالمشنا

التعريف،ءهااكلاستخد2-

فيهاتستحدمأنيمبعيالتيالمواضعبالتعرلفها.استخدامالمشناأهملتلقد

حيثؤالقديمالعهدلعةفيساثدهوحماالتعرلفبوالموصوفالصفةليرحالمطابقة

الصفة.مععليهاوأبقتالموصو!سالتعرلفهاءالمشفالنهحدفت

304المطاهر(ا"ا".ا7ا)3لمصحثبوردحما

ذلم،ه33!أ+لألإ+لأ؟!الالم؟؟ا؟13)7،66ا؟لإ،

،المياهْمنحاساتتسمهعليهسقطتالديالمرعصالمحتلم)1

التمري!ماءالمشنالضةحدفتولحى7،6احلمةعلىالترلصهاءتدحلأنهناوالقياؤر



التلمود!ئالمرحلئثياليهوديالأدب

305يني(.JIالإعداد.لهـا!6!أh)3سحثفيوردوحذلك

د6لا!"؟يلأ313؟لايا

الحاسْالطيرفي)البذور(يصعالدي

يأبالباتع)الما.(القسصحرفيحركانالقياسحارحذلكالمثالهذافي

فيوحورمايتبغيحالىالتيالتعرلصهاءتشحيلعىعوضئاوذلكالقصيرةالفتحةحرحة

وميالأصليةبحرحتهالنسصحرستشحيلولحى(طين"!لاْحلمةوهوالموصوف

التسلفالاءالمشناأممالعلىيدل)السحود(التما

التمليلفلهاءإممالهالوضوحيظهر،الإشارةلاْسساءحذلكالمشنااستخداموفي

أداولتأحرلحرةأليهالمشارحانأذاالإشارةاسميتقدمأنالقديمالمهدلغهفيكالقياس

تحدتالمشمالعةارحينبالحالةهذهفيالإشارةاسموبئعز!،ممرفةإليهالمشارحان

للاحر،أحدممالالسقيةتهتمولاإليهوالمشارالإشارةاسممىالتعيفهاء

011المرص(اللألأ!!امبحتبوردمثلما

.7؟7ربر3؟،72،بر؟7ا؟.6،5لملماث!أ1للأ)؟7لملم،،6ار1،ألم؟ا!!؟د6؟ث!

دقيقة.قمسةهذهاودقيقةعصامذءلقولميقصدونماذا.نوريبنيوحمانرابيقال"



التلموديسالمرحلسفياليهودىالأدب

لكإدح

العهدلغةعنوالترحيكيةوالصرفيةالصوتيةمستوداتهاعلىالمشنانميزتحها

لكصلثريكعجمداتوأكسحت،والعكاراتالمفرداتمستويعلىيصدلكتميزت،القديم

هائلأصغكاالمشنامادحلت.القديمالعهدلعةبنظيرهفاقالذياللفويالاقتراصنشاط

الحياةميادينحافةتعطيحتىودلكالقديمالهـهديستخدمهالمالتيوالعباراتالحلكات

الحديتلغةفيوحذلككالتجارلةالرحلاتوفي،السوقب،والشراءالبيعفيتعاملاتمن

وقلةالكلاغيةواساليكهابكصاحنهاالقدي!االعهدلعةوأنحصوصنا،ا!!ا(العاديةوالحوار

ومنسبيأليسيمريخرجونفهمآنذاكاليهودكيهيحياالديالعصرتسايرلمكفرداتها

شيحةوإلهاكحسصالسكياسيةوحدتهمتمقدلاوالكسيالشتاتوكع،نطيرهإليشتات

وحدلقمحدلكتتاثر-كعهاالتفاهمعليهميتحتمالتي-الأحرىلالشعوبلاختلاطهم

يساعدهمكاوالتعكيراتاتبالمضمنالمستطاعقدريجكعواأرإلاسهميكارفكااللعولة

الاستقرارلهايكفقلماالتيأوضاعهمكسكايرةعلى

لعهحدلكبطالعهاترحتقداليهودلهاتأثرالتيالأحنبيةاللعاتحالتوأر

قدفإلها،والفارسيةوا،حاديةالقديكةالمصرلةالحلكاتلعصكيهتردحيت،الضديمالعهد

حدلكالمثسكاوعرمتالتحديدوحهعلىوعبارتهاككرداتهاوفيالمشسالعةبالعدهداكاقت

والرومالمجةواليولاليةالكارسيةواهمهاشولهاسساليهودعايشالتيالأحرىالأح!بيناللكات

سها"ال!ئيرالمئمكاعبرلتالتيككرداتهالاحيةمنحدلكالأخرليرتكوقالئاليةوحالت

الهائلصالحمهداحضعولفدقليلةحلكاتإلاوالرومانيةالفارسينصتأحدلملينكا

4L.تقكيرإلي،المشكالغةالكتوعكتهاالتيوالتعبيراتالمكردات ,L JIهدهصسنواالدينت

يراللاالعكريالمعحممناساسيااجؤَماصكبحت،العبريبالطالعالتعبيراتوتلكالمكردات

التنوالعكاراتالمكرداتلعصاستحدامعلىحرصتالمشناوانخاصه،اليومإليلاقياأثرها

لعصبوحالْت،الحديدةاللعولةالئروةمعحكسأليحسئاالقديمالعهدبكستحدمةحالت

حديدةهعاليعليهاتصكيأحرىاحيادوب،القديكةلمعاينهاتحتهطالأحياد



يسالتلمؤالمرحلسكلىاليههؤالأدب

العمرمةالتعببراتايالقديمالعهدغرارعلىالمشنااستخدمتهاالتنالنعيراتوص

110.38اللاهـلينفيوردماالزمادةأومالحدففيهاالمشناتطورلمالتيالأصلية

71X؟؟1لأ؟،!+؟P7الم؟لألا،61لإ،5!م-!؟ا31، M،أ؟

لحم".مخسفإلهجثتهامنواحدةعليهفوقعلزرعلىماًخعلادالحنْ

وردبحمامعماهبتفسالمشنااستخدمته"خعلإذايعننْالذي3!!؟أفالتعبير

2-ا:1(الدينيادZالإ:VWD)?1'سحت

i،1لأ؟لأا3ألأه*ا،11لأ)؟0131لألإ!أ!73لأ7لأ،أألالأ؟3أ+الأش73لأ؟لم،3

!؟أبر!3(776،-أiلأ؟لأش؟،؟شالأ؟!أ3،لإلأ؟7

وا،غيررلكلهايتهولحن،لرغبتهموامقابدايتهبالساثل)سقوط(حانإدا+

السائلهذا)ححم(كإر،غيردلكعلىبدايتهوحانت،د!غمنهموافقهنهايتهحانت

المصلفينمسهالممحتالتعبيرءهداحدلكوورد"ماء(عليه)حعلإذاتحت()يفدرج

الثاممةاليالراممةمنالفقراتالثالث

؟"لا+ييم"تعميرالمشظاستخدمتهااليرحذلكالأخرىالتعبيراتومن

وردهذالى!وقدالخطيئةذبيحةرمادبمعنيولإ؟6؟لألأ+الحطيئةمياهبممشي

906(البقرةسحتفيالتعمبران

أدإ3،لم6لم؟36لأد،؟!لألأ3!ث!ش6أ؟لا3"ث!3،؟،

سفيمة"فيالنهرطرلقعنورمادهاالخطيئةذبيحةمياهدتقلأنيجب"لا

العهدلنةعنمهوتمنرتلمتهماالمشنالهاثرتوالتن،ادمحميالاقتراصمجالباما

هطونسردالمحتلمةالأهسيةاللناتمنالمفرداتمنالمديدالمش!العةاقترصتكقد،يم-ا

تبدأحيت"للاهميةتب!اوليستارلخيْاالأجنميةاللماتهذهلتائيرتبطْالمفرداتهدهاهم

فيمانتالتنالآراميةواخيرْاالروماليةثم،اليونانيةثم،الفارسيةمالفرداتاللفولةالتائبرات



س!التلمؤالمرحلشفياليهوديالأدب

التالي.المحوعلىالمصرداتهدمأهمإحمالويمحن،تأثيؤتصسبقهاماحلاهعيتها

رسيض.الفاالحلمات.

18(الأدوات:)3؟"همبحتفيوررتحيت.النحلْحلية"تبىوالتي،)7+حلمة

"ناًالصخار،صنللغلةهريسانيهاومنحندو!"هحدانرسمالغارسيةبوالحلمة

المشنالعةلهاحتصطتالذيالأخيرهووالمعنى،لحلاول"وخليةالمحلعسللحمطفخاري

13-وحلمة P-Dالصارلسيةفينطقاروله+الرعصران"اوالحرحمبمسني

Kurkunخزخغاوحَزحَغ°ول"،كل؟!)1*او

اليونانيش:اللغض.

727(الأدوات)3؟"مبحثبوردكقداليولانيةاللغةبتاثيريتعلئوفيما

الحاحاماتءش!هحيت،اليوناليةللعةعامةلصضةواليهودالحاخاماتمعركةعلىيدلما

بحر!القماشرقعهحياحةطريقةالأقمتمةلسحاسةالخاصةالقشرلصاتلإحدىشرحهم

المشنااس!تحدمتهااقياليونانيةالمصرداتومن،اليوناسي)1لأ-حاما!

وردتوقدا"571؟)1،عةهباليوناليةوهيتنورْأوكرر"تعتيالتي7إ؟7حامة

809ت(لأدواا:لأ،5في)3

Nixلاليوناليةوهي)"الرمع"اتعميالتي11ر"7اوحلمة oNوردتوند

1,افي)3؟510 B)8ت 0 1Iظامرأوم!تصرسهامعانيعدةاليوناليةبتحعلوهي

تحملوهيشاوربسى!كلألمه+ساليونانيةوهي)"مراهق-بمعنى؟أ،5وحلمة

اليونانيةبوالمزنتالمدحرمعس

تحديذاوتشيTIaxaPawaليوناليةافيوهي"عملة"بسىر؟لملآلملأ!7حلمة



التلموديشالمرحلشفىاليهودىالادب

الرومانيس.اللغض.

المشنا:اقترضتهاالتيالروماليةالمفرداتوص

-كلوردتوقدspeculumالرومانيهبوهيةمرآلمعدىلأ61؟إ73احلمة

0303(الأدوات:)73،0سحت

مبحتفيوردتوقدولدا)ص!!الروماليةفيوهيستارة*بمعىأ،1حلصة؟

الاراميئاللفض.

الفرراتمحالالمشناعرلةءتاثيرهاتحطىفتدالآراميةاللفةلخصوصاما

المحولةوالقراحيبالصسرفيةالمستوياتتاثيرهاشمما!أذ،الحلصاتوعبرنةوالتعبيرات

لماأشحالهابحافةالآراميةاللفةبقأثيراللغولةالدرا/تهدهتختتمانثرنا2ولفدحذلك.

بحاكةالسأثيراتهدهعرصويمحر،المشماعسسةتشحيلءلالعدورمنالتأنيرلهذا

التالي:النحوعلىمسقولاتها

الصرةدط.الصبغمجااطمط.

لون(-ياء-حيرق-!أ)الجمععلامةالأراميالقاثيرتحتالمشنااستحدمت

حمععلىللدلالةميم(-ياء-حيرق-!!)الأصليةالحمععلامةاليبالإصافة

الأحيارلعنروفيالمشناصفحاتحافةبلوصوحالاسقحدامهذاولطهر112(الذحوراا

نمسها:الحملةبوالآراميالسريالجمعانيرد

-L-t(الخيام)*+لأا+مبحتفيوردiAا

nلا؟!لأ،1!ى t+الألا!ه7،+الألأ،11،لم!7؟يالالإ7لأ!م+،لأ،ا،لمحا!ا1131؟"لإ؟

ruinالأ*،!لإ!لألملم،لأ،!لأ+ه؟3؟لاأ

تححرهاولاالمحاسةتحلبدوات(و)1وتحجزهاالمحاسةتحلص)أدوات(صاكْ



يسالتلمؤالمرحلضكلحياليهوالأدب

11نحجرهاولاالنجاسةتجلبلاواخيرةتحلبهاولاالنجاسهتححر)وثالفة،

الآراميالتاثيرتحتالحيمونةفطتمكيلضحذلكالمشفااستحدمتولقد

1306حدلكاالسابقالمبحتفي7ا؟انممسها-مثلماوبصيعته

.؟ْطيقععرضهيحونحتىمحيطهيحورحيض

النحويش:التراحيبمجالفي.

ضميرأليهمصاكاالماعلاسماستحدامالآراميهاللغةمىوكتأثيرالمثكنااستحدف

توضعالتيالاْمفلةومن،الحاليالرمىعنللتعبيرللجمعأمللمقردحانأسواءالمتحلم

8-7*4اليداى(.)!7!!مبحتفيوردماالظثيرهدا

17لأا1د6ث!!77،!لالان!؟؟هاللا!!؟6لأ؟،30؟رالأ،31أا'7171:7الإa"17لأأ

لطهارةتقولوداإلحمالغريسيوىأيهاعليحملخىنأحد.الصدوقيولىيقولْ

لجس"لآخرطامرإلاءمنالم!قوله()الميام

بوردمثلكاالمخا!لىالممردضميرثمالماعللاسمالمشكااسقخدامحدلكوورد

4:3حدلكالسالقالمكحت

لما6لملما)لا6!116+3لم0،!لأ؟+لأ+؟؟لأأد7ا

1)طلأاومطزالهطلأدصالسماءسدإلك"2

اسشحدمتالصمائرإليلالإصافةالماعلاسمترحبالمشنالعةاسكقخدمتوحما

وردءمثلماحذلكالآراميالتاثيرتحتالضمائرإليبالإضاكةالمفعولااسمحدلك

لح-43حدلكالسالقالمبحت

لأ!ل!12،الم؟6!ا6؟ولد!لأ،7،،لا



التلموديئالمرحلئقييالمهوالأدب

"زحايلنيوحنانمنأناتسلمتلقد"

7؟؟6؟!مم،ل!لأا7!!؟د؟ا6؟ث!؟6؟؟61هك!،)ل!،!لم!لمأ3؟لأا6؟9

لكمصموح.يهودئمعوقال،عليكيحطر:جملئيللهقال

:والتعبيراتاتالمفردمجالفي.

فانةالاَراميةداللغةوالترحيبيالصرحؤالمستويعلىتاثرتقدالمشناحانتادا

نابللأوحيفاحشا،سابقيهيموقوالتعبيراتالمفرداتمستويعلىفيهاالآراميةاللغةتأثير

لاللعةتاثرتحماالمعحميالاقتراضمستويعلىأحريلغةبايةتتاثرلمالمشنولةاللعة

لآراميه.ا

هدالأنلأالمشنابالأراميةمنالمقترضةالمفرداتمذهنحصيانهنايمحن!اولا

علىالآراميةالحلماتبصضتاصيلسنتماولولحن،ئحصىارمنوأشملأ،ضحالتاثير

المشناصفحاتحافةفيوملموسةواقعيهلضوعةلحقيقةوحتقريلرالحصر،لاالمثالسبيل

طالعهاتلعلمالهاالمشنالغةبالآراميةتاثيرعطممعألهملاحطةحدلكيجبولحن

المميزال!ري

للاراميةبالعريصالطاتيرسبأريرىإذاملمادْتسيونعزرايرحدهْماوهذا

البالليالسبيمىتبداحيثاللضتار"كيهااتصلتالتيالمدقطولإلييرحعالعبريةاللضة

نمسهاالآراميةفيهاتغيرتتقرلئاسنة0013منيقر!ماايفلسط!العربدخرلوحض

مداعطممعولحنحدلهايحنلمالأراميةالتاثيراتأنعسهولةنقولأنيمحىولا

منحثيرعلىالقتحيثالممير"العبريوطابعهاعحيانهاالمش!اعبرلةاحتفظتالطثير

ا!11(.الآراميةاللعةفيلهانظائروحودمنالرغمعلىالعبرلةوالأفمالالمفردات

يلى.ماالأراميظصيلماعلىحمامثلشنعراصعاالسالمفرداتاهكلومن

12،الأدواس()3،،!.سحثفيوردتوقدعصوتصنيْالتيلإ،+حلمة

وحماح،،رلشةالآراميةبحذلكتسيألهاحما،عحسوْبمضىْ"د+*الآراميةفيوالحلمة
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يسالتلمؤالمرحلشكىيالههؤالأدب

!11(عصؤالمشنويالنصفيالوارداسنىعلىالعلمةلهذااستحدامهااقتصرالمبرلةارالا

404(اليدان)!7"8.مبحتبالنعلهذاوورد"مزحاوخلط"بمعنىدالإ،حلمةو

3من-للبل،خلط"بسى5mbميهلآراافيوهو wl111")يا.

9ا:ا;(البقر+.TID)مبحتفيوردتوقدفاسْ"بمعنى1760لإوحلمه

ا".1اْ"لسق،حزاحسر،بمعنىْ،66!الفعلصمشتقةالآراميةبوهي

"!111.جزأوقص*لمعنىلإ؟لأالفعلمىالآراميةفيومي"الحخام+بمعنى،؟لاوحلمه



يئالتلمؤالرحلشثيىاليهؤالأدب

يخ%لماينآإبآ-أيخبربنج

استحدامءللتس!يحلومبلهاارمنتهابوالتحدبدالدقةعلىالمشنالاعتمادحا!

أثر،الألسمةعلىلالتاليوشيوعهاجديدةلغوسةصيغواستحداث،النحويةالقواعدبعض

يعنيلاهناتطورومصطلعالقديمالعهدأسلوبعنيختلفللمشنااسلو!تطورحبيرفي

أسلوبملائمةيعتيوإنما"أفضلهولماواستخدامهاالقديمالعهدفيوردلماالمشناأهمال

محادحلت،اليوميةالحياعت!السبحيةحلفهاسقخدامهاميهسادالديللوضعالمشنا

الفديمللعهدالغصيحةالأدبيةاللفة

الأساليبمحاليهمافيوتنوعتوالنثرالشمرلينبحمعهالقديمالعهدامتازحما

مماحبتالتيالتارلخيةالمرثراتفللفياستخدامهاصمفوالتي،)!111الفصيحةالل!وية

السرعهمعتشا!وعمليةسريعةتفامموسيلةأيماداليهودعلىوفرضتاليهوديةالعياة

عنللبحتومحالىوقتهناكيعدكذم،معيشتهموسبل،أوضماعهمتتغيرلسيبهاالتن

اسلوبكإدالذلكالقديمالعهدبهايعجالتيوالتمسولرعةالخياليهالمعانياوال!ليعةالسارات

اسريالأسلولاءلارزةحانتالتيالمزاياوهيوالخيالاوالعواطفالرقةمنخلاقدالمشنا

منالأعحميةالمعاحممناخذتالتيبالمفرداتمشحوندقيقنثريأسلوبوهو،القديم

!11(والرو!انيئواليونانيالأرامي

عنوانعادءالعمليهالظحيهإليانجاههالعامالمةسااسلولا!يلاحطلدلك

نحاهتمفقطالنترلعهعلىالتسيرلةمجالاتهاقتصرتوقدخصومناالأدليةالاستعارات

منهاالمراددموصعالتيالصرلحهوالعبارات،الممرداتمنممخينعدداحيرسحشد

القاوللتمتملغامضةمعاناوتوويلةودورمباشرة

المشنالأسلوسالرئيسةالسمةانمنالرغمعلىانهالمقامهذابذحرهيبومما

الديلالإيحاروصمهايمحنالتيالعمليةومصطلحاتهالمغرداتهاالعاموالتحديدالدقةمي

لعصصتمافايحللمحالايةعلىمإنه،ا1111المتعددةالمصانيمنالحثيريتصص

كيهاالحاحاماتعصيرالتيالمواقسبوحصوصناالمصيحةالأدليةوالتعميراتالإشارات



يشالتلمؤالعرحلشثييال!والأ،س

الأحياندعصفيالمقرامناقتباسهمفيواضحْايكدوماوهداالمقرائيالأصلوبتقليد

باسلوبيرقونحماالمختلقةوتقاسيرمملشروحهمدتاولمأدكاءمنهابعضأولغقرات

والأدعيةالصلواتعنالحديثعندحذلكلغتهم

درصدارالممحنصفانه،المسعللأسلوبالمميزالطمالإطارهوهداحانوإدا

وضعإمحاديةعلىيدلماالمشنامباحثءورودهالحثرةحانأسلوديهظوامرعدة

فيالأسلوديةالظوامرهدهوتتمثلالمشنا.بهكسيغتالديللاسلوبوعمليعامتصور

العديدفيالمشكالحاتحيثاللعويةالتحسينيسمىمااهمهاأساليبلعدةالمشنااستحدام

حدةاحفدلالاتذاتلفويدةمفرداتاستخدامإليالمحتلمةفقراتهامدارعلىمفرداتهامن/

والضاء،والدمارالموتعلىالدالةدالحلماتيتعلقميماخاصهالأذنعلىوقغاوابسط

موصاالمشكاأسلو!فحارشالههاوماالحسمعوراتعلىIJUJIالحلماتو-كذلك

المسنمعلدىذاتهالأئرنحمللاولحكهانضمهالمعنىعلىتدلاخريبحلماتارستعاصة

يقتصيالدي،القانونيدالأسلوبلأححامهاعرصهابحدلكالمشناتميزت

تستحدمحانتلذلك،!االقالولية)ْالموادتشبهلص!وصهافم!طمايشرحهاثمبماروضع

ماحاصةاالمشكافقراتمعطمالشرطيالأسلوسهداسكادحضدحثرةالشرص!ادوات

والطهاراتبالنحاساتالحاصةواححامهالطهاراتدقسممكهايتعلق

إلينقطهمنتخرجحادت)ذالاسقطرادأسلوسعلىحذلكالمشناواعتمدت

اللهم،الادتقاللهداضرورةصاكتحورلاالغابىوء،معينلموضوععرصهااث!ا.أحرى

دعصالححمفيالمتشابهةالموادحمعهوذلكمنومفسقهاالمشناجامعهدفحارإدا

حاماتJIقبلمنئكحتالذيالموصموععنالكطر

وتحدرحدلكالأسلوديةحصانصسهااكررمىالمستاإليهتلجاالديالتحراروئعد

البهوديالمحرءالمعروسةللمشطدالسكبةحاصةالتحرارفحرةامميةلىإهماالإنمارة

الحاحاهـاتعليهحتUومو،التحراروالإعادةمواللضويمعكامااناذ،الشكودةدالتوراة



ض!التلمؤالمرحلشمىاليهوديالأدب

هـكسكربسهولةيدرسونهمااستيكابيتمحتى،الشموكةالتوراةلأححاموتعليمهمتدريسهمعند

منها.لبعصاوحاملةلفقراتسواءالتحراراليالأحياربعصفيتلحاالمشناحانتلدا

بنوالمجادلاتالمناقشاتعندالاستفهاميالأسلوبحدلكالمشناواستخدمت

تيدرلمأذ،الانتباهجدبلمجردياتيالاستفهامحانحثيرةاحيانوحؤ،لحاخاماتا

منالهائلةالحميةمدهتترحهالذيالملللحسراللهمالنصعلىلإقحامهحاجةهناكا

الجافالنثريقالبهافيالممئمحونةالمفردات

والأحيدامالموارنحملحانتحيتلأالإجماللأسلوبيدذلكلمشناولجات

هذءوتحملمترحعوالتفسير،لالشرحلهاأمثلةوعرضت،عرضتهاوارسبئالتيالتفصيلية

عامةقاعدقشحلعلىالأحيكام

لالأمثلةالتوصيعمعالأسلوبيةالطوامرهذهحاكةالتاليةالصفحاتفيونتكاول

التالي.الكحوعلىسهانوعبحلالخاصة

اث!لتحسيقأولأ

أثرهليتركاللموياللفظتلطيفمنطلقمناللكاتبالتحسمينميكرةنشأت

منمذااللغويالاستخدامفيولخفأعملالتاليولصبعلاللغةالمتحدثيننفكرفيالطيب

مانحتتدرحالتيالأفيداراوالحلماتلمضاللغاتمرلمةحلفيهناكولأن،ناحية

ناحيةمنالمحتمعداخلاستخدامهااللائقمنئعدلاالتنالألفاظأياللمويلالمحطوريعر!

سصاستبدلتحيت"للفظالتحسيميالأسلو!هداالمشناعرفتولقدأحري)1ْ!(

حدةأحفاحرىلحلماتكيمهاكيماالجماعةتمقتهامعاراليتشيرالتيالحلمات

التنوالعكاراتالحلماتاممومر،كمسهالعرضعنتمبراللعويالسياقحلالمنولحنها

ا!"!الجنسيةوالعلاقاتالحسمبعوراتيتعلقمااللضويالمكنىكيهاالمشناحست



التلهوديضالمرحلشمىاليهوديالأدب

داالمشاأقساممنالأحيرالقسماسمالمشفاس!يىللغويالتسسسحلماتابررومر

للقسمالأساسالموضموعأرمنالرغمعلىودلك،الطهاراتأياوللا+6ع!وانالقسميحمل

استحدتالتيالأخرىالحلماتاهموص،المحتلفةومصادرهالانواعهاالسحاساتهو

يلي:مااللعويالتحسيرمعهاالمشنا

قبللمصروجهتالتيالعشرالضرباتإحدىوهيبعوصةْبمعى7لم3حلمة

13الخروحسفرءوردحماالخروج Aالقديللعهدالمتداولةالعرعيةالترجمةء

76.)نسحثب.ورحما9؟؟7يخلمحلمةمنهابدلأالمشنااستحدمتحيت،8:61

ودلتالحشرةاسمنطقالمشعاتمادتحيث/الآحلةْقتلتلمعى802(الحيضر

لهتقومماحلالامنعليها

9011نصمهالسابقالممحتوب

أيصااللعويالتحصصيئقميلمنةالمرأدملأنواعالحاحاماتوصفحالى

لم؟أإلهـالأ؟7613ل!؟!لم!؟اإسا9170،للاإ،!7لم؟أ!ل!:يلأ؟لم!ه3!الأ،7!دلإى!ه

لالاح7لم!ثلأ،؟المإثح6لم6يم6لى!!لأ

وهماكاحمراءخمرداتحرمةمهناكالعبحرمةيشبصعدرشهنفيالمساءإن+

11قليلةخمرهاحرمةوهناك،وفيرةخمرهاحرمةوصاكسوداء،حمرداتحرمة

28:3المزاميرءوردماعلىموسسىالحاخاماتحس!هالذيالأسلو!وهذا

!هاحاصهلاسالبالمشناالفرادمعألهعلىبدل/وهدا،مئمرةْحرمةمئلامراتكْ

العهدلعةصالاقتساسعنتماناتتحللمفإلهاومممامينهاامحارهاعنللتعبيراستحدلمها

الحاحاماتميهايحدلاالتيالأحوالبأدقوبمعىالمشمويالسياقحالمعيتمقبماالنديم

الأححامفيحاصةلصمةتطهرالحالاتوهذءالقديمالعهدتسيرمنواسطافصلهوما

التحسينيالأسلو!معحذلكهنانلاحطهاحما،والأدعيةلالصلواتالحاصة



النلموديئالمرحلئكلياليهؤالأدب

داإلاالقديمالعهدلفةبالاستخدامشاثعةوهي"زانيةبمعسى!+1Tوحلمة

حرفيا"تشيوالتي؟63!!الإ"شلقولهمعليهاودلْواالحلمةمذهمدلولحسغواقدالحاخامات

أخفوقعهأنإلاالقديمالعهدلفةعنتهالذيالممىغمغامنهاودمهم،الخروجْتحثرالتن

فيالا6الم2حلمةالحاخاماتيستحدمولم،القديمالعهدلغهبعنهالمشنالغةفيحدة

مقدذلكعدافيماأما،)!ا!ابنصهالاستشهادتقصيوالبى،القديملالعهدتتملقالتيالموامع

24:61الأدوات()3)"8.مبحتبورديعما36؟!"أ؟3+تعبيرالحاحاماتاستحدم

أ،51.لألمأ؟6"7،؟313!الإ*شالأ)

"شي،أيمنطامرةتعدالخروجتحثربالتيوالخاصة

289:ء،ردماحذلكنفسهالمبحثوفي

.717.يرالإ؟7أ،لأل!7؟313،الإ*!لإ؟7،76

طامزاْيخمدالشبحةهيتةعلىالمصنوعالخروجتحثرالتيثوبْ

للمعللغويحتحسينالحاحاماتاستخدمها"حاجتهقصمى+بمعنىلأ؟لم!ا6لألأوعبارة

البولْبمعنىْلا"أمنالقديمالعهدلغةاشتقتهوالذيت!ولْ"يعبىالدي+للأ+!أ

36/13أشعيافيوردحما

معحم"لولمودشريروا-.؟!لالملم7!إ،لمله7لأWinالألأ

ا9:(الحيص)663.مبحثفييردالمش!اوب

-7+أ!ملابم!!:6"الملميم؟!6؟؟!،؟هأ؟9؟7لأ؟لم!6أ؟6لا؟+!لا7ك!لأ7

lأ؟،إ؟،7 ،1 Dأ؟76لأ،6لإا131يرأد!أ.لإأ؟106،،3،إأ؟7.!7،+لم

حانت)ذا:مثيريقولراليفإر،دفارأتثمحاحتهالقضيالمراحانتإذا"

يوسي.رالييقولبينط،طاهرةئعدمإنهاحالسةحالت)ذاأما،نجسةئمدفإنهاواقمة

الحالتين.فيطاهرةئعد

9:3بيردزاتهالمبحثوفي

؟ه؟؟6أأ!لإ،670لأالألألهـا7أث!فيث!!!

."الحوصبحاحتيهماوامرأةرجلقضي)ذا"



يئالتلمؤالمرحلضكلياليهؤالأدب

الدقةعنتحلواقدالحاخاماتأنالتصيرلهذاالمشكااسقخدامعلىمناوللاحط

نكسه،الوكتفيوالتفوطالتبولمعنيالتعبيرمذايعطيحيث.الممثكنويةاللغهبهاتتميزالتي

تخلىوربما،فحس!التكولاليالايشيرلاالسياقانحينفيفقطالتبولعلىيقتصرولا

الأسلوبلتحسينتفلبئاالموصعهذابللفتهمالمميرةالدقةعنالحاخاكات

عدةالمثكنأاستخدمتالمراةمعحاصةالسممعوراتعلىتدلالتنالمفرداتومع

يليماأممهاالعوراتتلكعلىللدلالةالفاط

عورةنشيوالتيإ+6لأحلمة)ضمافةدونببتْ"تعكىوالتنبمفردهاد"+حلمة

4المطامر(أ*ْالأ7ا)دامبحتح!وردحمأ : A

613لى،لا،أ؟بر،،+7؟لأ+6لأكمث!71؟6;1؟66إأ،6!بند7لألالإل!7؟ث!لأ

تفطسلمكحألهأ،البيتت!ظفولموغطستنزلتثمازوجهأالمرأةحامتأذا+

الاتصالعلىللدلالةلأ؟للأللفكلالمشنأاستغدامالسالقالمثالفيحذلكوملاحظ

القديمالعهدفيالمدحور"عرفبمعنىإ؟لأالفعليقأللوهوالزوجينكينالحسمي

(401)التحوير

لأإ7ا!أ7تبملمصطلعالمشنااستخدامفيالتحسيراسلوبئلاحطانعكدلكويمحن

للدلالة"اشتعل،امتم"يعكيالدي6+لأ؟7االفملمنفاعلاككمومومهتمبنلمعنىْ

البعصلكصهامعالمليورأوالحيواناتاتصكالعلى

8.71لأ(7+لإإ7ا!االم6ألأا6)فيلأ؟بر!6؟؟+لأ؟؟3

المعض"لبكصهممهتمينطائراوأوحيوانلهيمةراىولو"حنى

رم

الأسلوبمىتقتر!التيالمختلفةالشرطصيعاستخدامالمشنالغةحثرب

علىاليهودييحرصلماذامعينةشروطوكحددمعيكةتشرلعيةقاعدةيفرضالديالقانولي

العقولةلتطبيقاملآوأصبع،لالشرلعةالالتزامنطاقمنلدلكحرحوأداثها،لهاالتمسك

التالي.الكحوعلىأحمالهايميكنويمملنللعدةالشرطأسلوسصالمكتفاوتعسرعليه



يسالتلمؤالمرحلتركلىاليهوالأدب

:!!الصريحسالشرمراداةاستخداص

،الشرطجوابلوقوعسبنالأهالصرلحةالشرطأداةلعدالشرص!فعلوقوعوئعد

ذلكعلىوردتالتيالأمئلةومنالجوابحدوثعدمالييرديحدوثهامتناعولالتالي

ه:2(الأدواتلأ!!)3مبحتءوردما

أر7ا!ش6أث!ه؟616،1لأ-أ+6إا71؟د،'lop)،لا؟أألإ؟،إ!أ3؟.301،

تأ،لأ!لأ-ء،"))؟

ولحن،طامزايخعدحميعهاالورقيةالدنان,uوالز!تودنارالخمردنانغطاء"

نحسةئعدجميعهافإنهاآحرلضرضاستخدمإذا

فإذااستحدامهايعيرلمطالماطامرةتطلالدناناغصليةانيلاحطالمثالمدامفي

التعييرشرطعمايةنمامارأيتتمجسكإلهاالدنارغيرتغطيةخر2غرضلأياستخدمت

لأهالشرطأداةتحرارطريقعنالشرطهأسلولايستخدمحذلكا:5لضسهالمبحتوب

الححمين.واحتلاف

؟616أ،؟3ألأ!با؟لم*،،لالأءاد؟ر!6،لأءأ؟"،7ا؟!3ث!!

طاهزاْيطلفانهيشتلمواذا،نحشايخعدمإنهنسهمىالطيمية(التلييس)البطاسةئبتإداْ

204(الخيام7،ل+.الأمبحتفييردذاتهوالاستخدام

أ"لاث!!لملم!!ا؟ألأ"لأ!ا،سهـاث!؟لم7!أ؟؟لالملم-قيأ763ا63لأأ+77،7!لهـا!لأ

لمحسْلافإنهايحنلموإنلالرلحعتعحصفإنها،المقالرتراستحتهاحانإداْ

اإسياقه.طريقعقالننرمرعقاذير

ماأو،الحديثمقامتعتمدوإنما،الصحرعحةالشرطalaiالمشناتستخدملاوهنا

هوليسالاعةسرأنممهم(ونتمق)يرونالمطريةمدهصعحاسوآ،السياقبنص!رلةئعرف

الوطيميالمعدىيوصعالديهوكالسياق،فيهتردالديالسياقمووإنما!اامردةالحلمة

علىتب،قرائنالسياقفييوحدلألهويتعددواحدالسياقباللمظومعميحلمةلحل



التلموديئالمرحلسثياليهودىاذدب

كإدلدلك،معينبمقاميرتبطالسياقولأناالمختلفةالمعانيقعلمنواحدمعنىاختيار

الأمثلةومن،!اكيهاا!تردأريمحىالتيالسياقاتلقدرالمعاليصلهاالواحدةالحلمة

الشرطمعنيكيهاالسياقولحمل،المشافيتردالتي

302(البرصصرلات:DIM)مب!ب9«ما

اا!1)30،أ+لألإ،ا،17-7ل!لأيم؟!ء،+ل!3لهـا،ا1+د،الم،يلألادا+6؟لم!؟أ؟

قيرالزواحصالأولالأسبوعيختركأنكيبالعريسربالسرصضرلةظهرتإذا

ملسمهبأمببتهءامشخ!عيالهالبرصضربةاحانتسواءالفحص

7"2نهازا(العطاس.!اهالأ)"3مبحثفيوررماوحذلك

لم6؟لأ-"1،،31لأ+3لأيلأ،7،لالأءا!د،6؟!اكأ3لمأ!3،6،3ء1،ل!،+7آلم!+!د؟

العاطسلمسهثمحوانبهمنأوحواكهمنأوكنحتهمنسواءالدنثفاداْ

يننحسمإنه-لهازا

حدلك.يرد15والقشور(الألياف71الأ"أ.الامبحثوفي

ث!3لمل!،7؟؟لا؟+6137لإ!لأ617!ا3؟76الأ؟+؟؟+لالاد!6نيما

،واحدةتمرةبهالقيتوإدا،طاهرةئعدفإنها،التمرمنالنحلسعمهحلتإدا"

نحسةتعدفإلها

.الشرطاسلوبعلىللدلالشالتعريفبهاسمبومْاالفاعلاسصصيغشارواستخد

اسلو!علىللدلالةالتريصبهاسسوقاالفاعلاسمصيغةحذلكاالمشفاتستحدم

الموصولالاس!اعلىحإشارةالعبرلةفييعر!التريتوهدا،الشرط

71:51(الأدوات:لأ!ه)3مبحتفيوردمتاما

-710الملم،3لأدمجايماDبركاء7لأ37؟،لا3لم!-"أ+ا؟؟؟3لم؟ا7اد،،لم6لأالأ6



يشالتلمؤالمرحلض!ياليهودىالأدب

ث!!م؟-6لم+؟أبن،+ل!2؟61لأ؟!ه73ألأ6باك!؟تا

وأذايت!جسفإنهشحلبأيالأشياءيستوعبأنيمحن)ناءإدسانصنعإذا"

حيمظصنعوإذا،تتكجسفإدهما،مقعذاأومضحظحالأيعلىتصلعاريمحئأداةصسع

يكتجس.فإنه،الورقمنأوغيرمدبغجلدمن

يلي.مايردا50(السيلان.)32!همبحتوفي

؟؟؟ف!-لإه،لأأد؟2أك!،؟أد+t؟؟ه!ى،دادأ،ل!؟(دث"،313؟رالإلأ

7أ!مث!6؟؟!! Wا!

الممكابينقلمن،بالسيلارالمصادايلمسهاو،دالسيلانالصابيلمسمن"

والسواثلاياطعمةينجس،دالسيلانالمصابينقلهأودالسيلان

.يلي:مايرد4:9الديكى(الإعداد)،لم؟لهـا!6!أ.مبحثوفي

I*؟ w XSww6لاnaftjالم!هإ-w؟xx.أ

أيامْثلاثةلمدةتجسهمياههئعدعميقةبثرسيملامن

التالي:يرد301اليدار(.)"6!همبحتوب

+لأأ++أ!7!لأرر؟!م!!ل!16!7!5،ر؟؟لم7

للنحاسةْدرجةاولفييداءتمددرصضردةلهالديللكيتيديهيدخلمن

الا!ستطراد

قاعدةحولوفمروحهملتمسميراتهمالحاحاماتتاولاثناءالمشنااسملو!يميل

المشالهةءالأححامذحرإليالتمسيردمسهحلالحتىاوشرحهاوسدمعيكةتشريعية

يتطولهاالتيوالتشرلعاتالأححامدموصوعارتباطهاعدممسالرغمعلىالححم
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التلموديئالمرحلئطيىاليهوالأدب

الأحيارلعصوبحاملةفقرةباومقرةصجزءفيالمشماتستطردوقد،الحاحامات

لالموضوعتتعلقلاحاملةفقراتلعدةالاستطرادويستمر-نهسهالمشناواصح-ينسي

الحاخاماتوتهسيراتأراءحولهتدورالذي

)ذدلا"ههبحثبوردماالأسلوبلهذاالمشنااستخدامتوضعالتيالأمثلةومن

جميعالإنسانيرىأنبإهحانيةالسملتاولالففرةحادتحيث!205(البرصصريات

مىالحدهداوإلىلهالخاصهالبرصضرعاتيرىأديصلعلاولحنالمرصضرلات

دحاستهاواححامالرصضرلاتيناقئغالذيالمبحتمعالفقرةموضوعينهقالفقرة

يذحربالشيءالشيءارلابومناستطردواقدالحاحاماتانالامنهاالتطهروطرق

فيهايتحدأنالعاديللإنساريمحنوالتيالبحورأوالنذورموضوعإليحذلكاشاروا

أخرلإلسالىيححماريميتهالندورممعتخصهالتيالبحوراوالمذورعدافيماقرارْا

والأمرقطعهالديالندرمننفسهيحلانيمحنفلانفسهمعاما،نذرهمنحلهبحواز

دده-عيوكهصيمحنهكهنا،والعهاثمالحيواناتسالبحرتقديمايالبحورمعلفسه

الدنيولةحالدباثعيدلحهاأد!ويمحنهالهيحلإليصاحبهايقدمهالاوبالتاليالبيدهر

كحصهايهينهفلاهوحيواناتهلحوريخصفيماولحنالعادية

موضوعالحاحاماتلماولسدفقراتهأولوفي11(البقرة)63+.سحتوب

الىيبمالهايوشعقالحضوتحرقتذلعانيىالتيالحمراءللمقرةاعناسسةالسنتحديد

لتمسيرها،وقامعزايلنجاءحتى،للحاخاماتمعنامايوصعولم"شلوشيتتحو!ْ

بنحذلكلتفسيرهاقامالبقرةلموضوعتتعلقلالأححامتفسيراتعدةوردتذلكولعد

وهو،الاكستطرادعلىيدلمصطلعاستحدمتالمشظأنأليهناالإشارةوتجدرعراي

عرارْعلىالفقرةنهايةحضالمشمافتماولتالغرار"نهسعلى"9يعنيالدي13لإ"1لإ"

الحرممعرفاعيالسقرةْهعشلوشيت

الأولالمصلمنوالئالثةالثاليةالفقرتينفيالمشناتتحدثحذلكداتهالممحثوب

السقرةسنعنوردماعرارعلىوالحراورالثيرانلتقدي!اتصلعالتنالسنعن



يسالتلمؤالضرحلشثيياليهوالأدكك

لالأرغفةالخاصةالأححامحذلكوردت19ْ(الطهارات)"6667ْمبحثوفي

حجمعنتتحدثالفصلفقراتيكانتحيتلأمشنويلكاستطرادوالتقدماتالمقدسة

)حدىتكجستمإذاالبعضبمعضهاتلتصقالتنالعحكرقطعومنهالفكجسالتيالأطعمة

ذحرتذلكوعلىالدرحةبنضصالأخرىالعجينقطعسائريكذلكدفجستالقطعمده

الأمرولفستتنحساياخرىالأرغفةفإنأحدداتجسإذاالمقدسةالأرغضةأنايمئاالمشنا

الفقدماتمع

الراكع،الضصلأليمنهالأخيرالمصلوءنهازا(العطاس.!أه)"دا؟مبحثوفي

وعيرلينهاعلاقةلاإد،المشنويالاستطرادقبيلمن7-5منمقراتثلاثآحرئعد

الحاخاماتفيهاحففالتنالأحعكاملعضتمساولوانمالألهارْابالضاطصالخاصةالأحخكام

العمارتبنلذلكالمشكاواستخدمت،قبلمنعليهاكسائذايكارالذيالحيكمكددةمن

التاليتين:

.يقولونْقديظيكانواا؟6!!ْلأ7"اأ!+3؟*ككا-

للقولاسعادوا-72.لأأا6؟أ-

لاحاملةفقراتاربعوردتمنهالأخيرالفصلوباليدار()"7"!:مبحتوفي

ألىلعدالأرلعةالققراتهدهلكلىالمشاوتطرقتوطهارتهمااليديننجاسةلموصوعتتعلق

والدياليديرتكحسالتيالمقدسةاليكتتأححامالممحتصالذالتالضصلفيديكرت

"يففهْ!بالدينيهالمدرسةإليعزريالنإلعاررديهعادالدياليومفيالحاحاماتاقرما

.عمارةالمشنااستخدمتحيث

"قالوانضسهاليوموب.9،66ير"أهدا-

المتهورينانضماملأحيكامواخيرْاوالتقدكاتوالعشورالذبائعلأححامخكرضتثم

الربحماعةألي



يضالتلمؤالمرحلضفدىاليهؤالأدب

!افي

نأيشترطهولاالأحياداحثيركنفيتقريئانفسهاالمقراتتحرارإلىالمشناتلحا

منمنهاحؤأاوبحاملهافقرةتقلأىيمحنمل،ذاتهالممحتفيالتحرارمذايحوى

مختلفيرارمكىبينالححمبلاتشابهالتحراريحونالأحيانلعصوفيآخرمبحث

يليماالمشنويالقحرارأسلويمفيهايظهرالنيضعالمواوادم

ا:2الأروات(0)3؟،5سحثفيوردما

وهي.1501نفسهالممحتءوردتحاملةجملثلاثتحررتحيت

،ا؟؟!33لملما716،1!.ا؟،"vtL؟-n'2336لأ،؟،هلالألأ!لم،16لألإ،؟،3لر!ل!3

لأ\؟13ألا3ء7؟؟ل!ا؟،7،!م،)،هل!ا7؟لملأ؟616؟!161"؟،16ألملأ.!ه!؟"

ئعدكإلها،شسطحةحانت)ذاوالرحاحيهوالمطميةوالصلديةالخهـثسيةالأواني"

إذاولحنطاهرةتصمبعكإلها،حسرتماوإذا،تمتجسفإنها!محوفةحانتوإداطاهرة

+كصاعذاوقتئذصاخرىمرةتتمجسلمحإظ،سهااوانيصسعأعيد

الادا؟سحتبوحررتحاملةكقرةأخدتأيصنا(الأدوات:)3؟!همبحتوء

)،؟!ه.مسحثصعمكرالثالتالفصلمنالساسةميوالمقرةنهازا(الفطاس.!أه

!81الادا؟ممحثمىالسادلسةالمقرةوب،الراكعالمصلبوردتحيثالأدوات(،

حل!،فيالأحيرةالنوىحذ!فييتمثلوهو،لاغايةطفيفكينهماوالخلا!نهارْا(الغطاس

)"13؟كقرةفيحدفتحذلكالعكيالصمعفيالسائدالميممصرفلاوالدا73،1الأا؟؟لأ

وات(،!الأ)3؟!!مبحتفيالموحودة7"أ؟لأ!7احامةمىالتركماهاءنهازا(المطاس"أ!

نهازا(الكطاس."اهالأ)"3فقرةفيمصتوميمْاوألداله17؟أحلمهءالموروحركم

لألأ؟+713.فاصبحت(الأدوات:لأ"ه)3كقرةفيالمفردة+لألإ؟؟لمحاكة

حماال!+6المشتقالاسممنعدلأ7؟ل!الممقتقالاسمحدلكواستحدكس
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فيالطفيمةالفروقوهدهأ؟به!"هفاصعبع؟كأ"دالفكلمنبدلأاللاميالمصدراستخدمت

(.الأدوات:)3،"همبحثففرةتاولتهوأنسكقالذيالمكنىفيترثرلمالحروفسض

الحاديالفصلفيوردتفقرةمىحؤتحرر(البرصضرعاتاللألأ"ه:مبحتوب

التحراروهنا،يصذلكالأوليفقرتهعائعربالثانيالفصملفيوذلكالأولىالفقرةعشر

بمكنى6!هلملم6حلمةمحلالبيوتبمكنى؟3+"هحلمهحلتحيتالحخصم.لتشابه

التالي.النحوعلىالسالقةالفقرةفيوردتالتنالملابس

637137ث!؟!،5،،61*1ءa+7ثط37لأأ6ه!،1؟،لأء736،ه!لأ"؟1،لألملم؟ء7.0لم؟7،بر

اشترى)دا،بالأغنياءالخاصمةعداكيماالبرصبضركاتتتنجسالثيابحميعْ

.*البدايةفيظهرتانهاروحماتفحصفإنهاالأغيارمنثيائاإلسان

مستفيذحرهسققدحانكفرةمنحرًورداليدار(.)!6!همبحثوفي

يلي.الأخيرمابوردحيثدوات("

ير)!ه.ث!!ك!7؟ه؟لإ،6ءإ؟لأ،\،1لأ؟+أ

الأدواتْإلا)العجاسة(الفحاريالإناءيجنبلالأنه

المتمثاةبالسببيةالأداةوجوريقتضيحاد(الأدوات)3،"ه:مسثبوالسياق

الجرًبهداوردفقداليدار()!6!ه.مبحتفيامالأ؟"اءورديكما-الشيرحرف

حير(بالأدوات)73!هفيوردحماالحزءمذانقلتمالتامالتحرارعلىوحرصئا102

المقرةانإليهالإشارةتحدرومماالسايةالشير)حرفحذفيقتضيحارفيهالسياقأن

الكادية(السينالأ(حر!)5(السامخحرفمنبدلأاستخدمتاليدار(.)!7!همبحتء

7؟ه.موردتاك؟للأحلمةء
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غم

فيفمكلتقرسنايوحدلاأنهلدرحةاستحدامصافيالمشماأسهتالتيالأساليبمن

هذاأنالمرحعومنأحثر،اوسوالأالمشنافيهوطرحتإلاالمشنامباحتمنمبحتأي

الحلماتصالهائلالحمهذاحشدعنالناتجالماللحسرالمشناإليهلجاتالأسلوب

ألييميلالأسلوليالمشناواتجاهخمصوصناالأدبيوالتذوقالتشوعقمنتغلوالتيوالعبارات

والعمليهالقانونيةالناحية

والانتكاهالاهتمامعلىيساعدالأحيانحثيرمنفيالاستفهماماستخدامفحان

الاستفهاميالأسلو!اسشحدامأندلكيرحدومما،المشداةمرصهماالتيالتشرلعيةلالأححام

ححمأومبهمشيءعنالسرالمنهالفرصيحنلمبهاوردالتنالمواضعمنحثيرب

السياقخلالمنيردالاكتمهامحانوإنماالآخر،كيحيبالحاحاماتأحديطرحهعامض

صياغةباسلولهيطصمحادالمشناواصعارنقولادهيمحنبحبتالمشمويللنصالعام

بيوردهالذيالسرالحدفساإذالأنهلأواضعمبرردونالاستمهاملهدايجمعهاالتيالأححام

الصامالمغىيتأثرمحلن،الاممتههاماسلوبإلىكيهالحاالتيالمواصحمعظم

ااواصعلعضصالىحانت،واصحمبرررونالأسلوبل!داالمشمااستحدامجالبوألى

بعصالحاحاماتميهاي!اولالتيالمواصععامةلصمةوهي،فعلآالاستفهامتقتضيالتي

لىإيرريمماالتفاسيروالشروحسعضفييختلفودلالتاليمحالواوالتممصيلبالشرحالأححام

موصسهبويحونالاستمهاميالأسلو!هناكينتجلرأيهمكمحلتمسكسببعنالسرال

للاسلوبحتطصيمالاسمتمهاملأسلوبالمشنااستخدامصوردتالتيالأمثلةوص

"1:6(الأدوات:)3)،0الطهاراتقسممباحتأولفيوردماواصعسرردوركقطالعام

درحةبوتحتلفاليهوديالتشرععبمقدسةأماحنعشرةبتصديدتمداالفقرةإلىحيت

دودالتاليالسراليررئمالأراضيقدسأهيأسرائيلأرضبأركتمدأليمهافيماقداستها

لعدالفقرةتشرحثم؟قداستهاتحمنوفيما"لمعنيHا؟لا؟7؟77إ؟؟7أحديملرحهأر

ماوهدا،المعكىتغيرلمامباشرةالفقرةوأحملماالسوالحذفناولو،قداستهاسبرلك
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دورقداستهو!ممببالمحانذحرحيت.الباقيهالمقدسةالأماحنمعالمشناواضعإليهفطن

.السؤالرلكايطرحار

خاصسةقاعدهـتشريعيةلتقريرالاستفهامإلىالمشنالجات4ة4نفسهالمبحثوفي

تاثيربأدنىدونالاستفصاماداةحذفالممحنصحانأنهمعالفخاهـلةالأوانيبنحاست

71لملإلأيم6لملم،ك!،61،كااث!؟361؟،لاء؟6؟لملم19؟،لم3لا؟+لا!؟؟70؟؟!3.لمعنىا

.صنعهاْتمامومذاالفرنفيئحرقعمدماالنحاسة؟الفخارلةالأوانيتقبلمتي*

درحاتاختلافبسردالأولىالفقرةتبدا3-1(10الخيام7؟6+:الامبحتوء

لسبمةالأول،لالميتالميننحاسةعنتتحدثمنافهيواحدالنحاسةمصدرأنمعالنحاسه

ثلاثة،وأرلعة،للمساءوالثالت،أياملسبعةاثظر،عالميتثلاثةونجاسة،للمساءوالثاليأيام

دلكتصدرالاحتلافدا:احدوثحيفيةلتاولوعند،للمساءوالرالعأياملسسعةمنه!ا

"7؟.لا؟الأ6د+لإداتهادالثاليةالمقرةوب،؟ْاثنينحيف"لألأ!؟ة37!لإ.بالسؤال

أداةحد!نمولو.؟ْأرلتحيف"6؟.لإ؟3736"لإلداتهاالثالثةوالفقرة،؟ثلاثةحيف

شيءالمعنيصتعيرلماالمواضعمدهفيالاسنمهام

صاحتمدارعلىحذاحثيرةالاسنمهاملأعلو!الاستخداممداعلىوالأمنلة

حمودوحسرالانت!اهلحدسحادالمشناغرضانالإشارةسبقتحماوالمرجعالمشط

المشويالأسلوسلهايتميزالتياللعة

حقيقياستمهامإنهأيموضعهبفيهاالاستمهاماسمتخدامحانالتيالأمتلةاما

التشربعيةوالقضاياللأححامالحاحاماتساقتمةالعاهـالتا.فيلتتعفهيمحارناوليس

الأمثلةمذهاممومنالمخنلمة

أليعاررلينالاحنلا!حانحيت،801(الأدوات.لأ"ه)3مبحتبوردما

رأإذالتسورمواءبالمعلقةالحلبةفيالموحودةالأطعمةعحاسةحولوالحاحامات

كررواالاستمهاملصيفةدليلهوأوردلطهارتهاهوقالبي!ما،نحاستهماأقرواقدلحاحاماتا

التالي.ال!حوعلىلالمثلعليه
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لأ8)16،1؟لا9لأ+7؟؟5؟،لم؟لأ!؟3،لأ،fah؟لال!33لأ،)66"615،لأ،،لأ36،؟ء6

;x6؟؟ه13)3،ام،،؟؟،1لأ؟76؟؟130،!؟لأ!)"71)،0؟11+ا)7اا،ير؟؟ء7،61؟+!؟

ألا،للجثةالشديدةالمجاسمة(بداخلها)ماتجبالخليةحانتإداأليمازر.قال

ماتحفالخليةيهانتإذاانهفاحابوهالسميطة؟الفخاريالإناء(تجاسةعداحلها).Lتحمب

تريكهلالخيمةبالمحاسةتجفالحواحزلأنفدلكالشديدةالحثةنحاسةبداحلها

الحواحر؟تكيدهلاالديالكخاريالإما.محالةبداخلهامانجفباوهاأليمازر

أحيدامالحاحاماتمناقشةعمد1:5(2البرصضروات.ملدمبحثفيوردوما

الحشبحزمأحراجيرىيهودا)نحيثةأمتعتهحلمنبرصضرمهعهالديالبيتإكراع

تميكيرهوالميت)كراعمنالححمةأرشمعورولرىالبيتكنحدلكالقممكأو

المصإليالبيتتمرمغأمرمئبرليرجعيطهرهفالاميتالحيدالمحصالمكاس،!ن

عدموهي،كائدةمنيحاولالأدهالأمرنمكيدفيحببذلكالتوراةامرتفطالماالتوراتي

قالْلذلكاليهوديبماحيةتتماقأنهاطالماالبيتبالتيالبسيطةالأشياءكحاسة

،716،0لماأ371لم!3!؟أا؟+13+،أ؟7!الم31لألأ،1؟لإ،6امك!؟لملم!ه.)1"لالألألم72أد،

"؟!األا؟،13لا71563،7v1؟،لإأ؟+6؟6؟7687لالالأ

وأ،ملاكسهأو،الخشميةأدواتهقلتإذا؟الميتفيامتعتهمنينتحسالديوما

أدواته؟التوراةحمتهالذيوماطاهرةتصسعثم،المياهبسيفطسهاكإنهالممدنية؟أدواته

وابريقه*-صتهحتىالمحارية

مف

قدمختلمةاححاملعدةتعرصانأعمدأنهاحدلكللمشناالمميرةالأساليبمن

وما،المماحتصفصولعدةحتىأوكقراتعدةمدارعلىوتطمسيرماشروحهاتت!اول

عليهالفالبءيتمقلرأييصلواأنلىإالحاحاماتليرواحتلاوراتفاقصذلكيتحلل

عامة،حقاعدة،مختصرةمصكورةححامحميعإجماليتم،الحاحاماتممطم
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عدالمشكناوت!برالحاحاماتدينواتفاقوخ!فدقاشصسبقتهاالتيللمقدماتوحنتيحة

ر؟لأ6)6وهوالسادقةالأححاماختصارعنددانغايتحرربمصطلحالإحمالأسلوب

المام"الححم"أوالقولْمجملبمعنى

فيدورماومكهاجدايكثيرةالأسلو!لهذاالمشنااستخدامعلىتدلالتيوالأمثلة

بعدةالمرتبطالخطا!لنحاسةتعرضالمشناحانتحيثة2(21ْالأدوات:3D،د)مبحث

،المراشاطاروخطاس،الحفالينوميزار،الصوفمشطيحميزانمختافهادوات

لاستخدامه،حذلكوتبغا،الخطافدهايرتكطالتنالأساسية;داJ'النجاسةتسعْا،وغيرها

لهاعاممجملحا.الأححاممذهودعد،الكيتلاملخاصامالحاثلينالباعةمعحارإدا

التأليالنحوعلى

لأ؟+؟؟+131أا؟617.-لإ؟616أ؟!م؟63"؟ث!،-،لإ؟لا؟!م؟63أ؟؟3؟61:7

لأ+161+-لإ؟؟الإ،7د

ئيددالطاهريرتكطوما،نحكغائعددالنحسيرتبطماحل:القولمجملهذا"

+طاهزايخعدداتهحدبسهماوحل،طاهزا

المشكاحادتحيث:6-135(الخيام7.7؟االأمبحتبوردماوحدلك

دهايتعلقمااو،الحثةدحاسةلانتقالالأددىالحدئعدالذيالمحبالطيفحلمقياستعرص

ثم،بهاالخاصةوالأححامالطيفحسعةتنقصالتيللأشياءمعرصتلآخرمحارص

الأحيعامحافةاجملتذلكودعد؟حدلكواححامها،السعةمذهلكقصلاالتيالأشياء

ميواحدةحملةءالسادقة

لال!؟!مار!؟لأيم؟با)"لأ؟لا61+"؟،أ؟؟17

11يقلالاالنجس"بيكماالطاهريقللالنولمجملهذا

تتكاولالمشناحانتحيت؟802(الطهاراتمبحت)"3166بحدلكوردحما

وا،لمسهال!هارفيعليهايعنرودثم(النهارباصحابهايفقدهاالكتيلالممقوداتالحاصكهالأححام

أححاممىلدلكيتملقوما،نهازاعليهاوعتروالكلألهقدسأداوالعحسليلأعليهاسنرور

تشرسيةحقاعدةواحدةعسارةبالمقوداتمدهححمايشماتلحصثم،والصارةال!حاسة
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ث!.ل!!-ا+لأ7اءأK,n?؟،؟الأ!لأ37%لأ؟لم:؟لأر؟16

نحسنا+يعدبمضهماأوالليلةعليهتمرماحل:القولمحملهذاْ

تتكاولالمشناحانتحيث،01:2المعلاهر(أ"ا+:)ء7امبحتفيوردماوحدلد

توضعالتيوالطردقةدالمياهتطهيرهاودب،الكجاسةبهالحقتالتيوالأمتمةالأدواتادواع

المئالسبيلفعلى،واستحدامها،صنعهاطبيعةبحسبالمياهبوالأمتعةالأدواتلها

ملرماأوإليهاوالإضافةمنهاالأخذيمحنأنهبمعنىالأشياءلاستيعابالمصموعةالأدوات

،المياهتعمهاحتىفتحتهامنوليس،مرخراتهامنالمياهءتغطسأريبفإنها،وإمحراعه

الأدواتتطهيرهذهححمالمشناتلحصأرإلىالأمربهذاتتملقالتيالأححاموحافة

ا؟لم!ه07لإ،30الا،الأ،ث!6الأأ؟لمر!ه؟136مما؟،111؟74.3،7

يتممنهو)خراجهاإليه)اشياء()دخالعادتهمنليسماحل.القولمحسلهذا
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V'Nء.6+لا7اك!+ولد+rU++،لم"+)1fl،ك!+،،هال! p1o1ءxn7' <Vدا،ألم،*

/!ا،+ول،ك!ل!اكمل!6ر)،ك!"+)5/،+/أك!6!!ا+،ك!ل!16ر)لأ"6!33/أ6د7+ا!ل!*6

+ا!،+،*ل!16!،ثم،/!ا*!ا+،*ل!/

66،*ر\لا؟6،+:دا366،*،لأ؟6ك!ول6،،لة+،،،1*.،!،*+رملا3،6،1رلاأ+(

دال!+لما66لأ+د،،،1*ا0،،7رمد6،لا،*شل!*،*!م؟3،+اا،*لمد+ل!+لر1!ددا

،،+6،اد"!،61لا!م،6ك!ءأ+ك!د!1،+*16ر؟+لاول!/":6ء3دل!/*ول1( + + n"

!!ء3+01+1،،يا+ا"/1،،+،ء،،31"/!!1ء،+/"6،،+،ء،،""؟ىاة)6د7)

+،ل!+ةرم*)!م،،*)د+،""1،،3،!م،،13/لم,+؟+!،الأ+/لملم6،،+،ول،//:!،6ولا*



التلموديئالمرحلسثياليهودىافىدب

أيمث

لمم076ل!د*!م"2*

دلاك!6ل!+أرل!*،ا!ر،تا2كدللأك!6لأ+الم+،ا!+لم++،لا،*ا*أ*ا

ر،!،فى،16*ك!الأر6لأى2"!ددر،min5v«د+ا،6!الا+لأ)،،6لادا.2اد+

+،++،ادلاا،+ا++لاد،-،يملا+1اء*اد+،ل!رىالا/ولا+3دللأ،،ل!ا،6أا؟*ار+ا

،17دل!ى.!6ى3 + * ،* ++ 7v33ا+وليارىل!ا*/\لاد،ل!ا،6أ،+!ا+ار،+الا+

1+،لاد-8،در-اا ، +،، + ma+7رىارا!)،612،+ك!،رلأ6ىلأد6اىفى«لأSvc++،*

5mل!!1162.افىىال!)،6--،ك!الا+ا+3ا،*ار*ل!ا*ااد++ء ،16 + * mi + Svc'

.611ادىا+1رلأ-5،دد61+اد+،ا+3ل!اك!"+31ولط،دلا+،ىلما

33ل!،،لاك!(أد Dim7ك!"دد1،*،،،د*،ل!6لأا++)3س16!كا6د"+،رد!

ا!،+ا،"2!1،ك!11،،+*+!*6،101،ايا*1،1ك!د،51x،،!كا13،6،*11،+6ءز

.+3د+،3،1،"فى!،اك!ا1لأءل!+ك!،63+61+ا،5،+ا،8!+

6،،د+،لا16لأ،لا،ا!ل!د+ك!ءل!ال!3+،+،ا8!ا+ىء2،لا،6+!،لا!،ك!(أ،

+ا*6ا؟6+160ءك!ك!ء*6.3+د6ا،*ك!1،67،*،111+*ك!،+،فى،ك!6.ا*ا،ء13د

لا!د؟36،كار،ك!،+اك!لاا،د.لا6،+ا،*+اك!ك!+،ا!،ث!613*176،ر++،را+

.+6لأديا+16،درءا+د1+

13لالاد،6111)تاا+ا+ا؟+13+،لم+ا*ا!،،+16!ل!كم+ا،د++ا!م،اك!61(

13،،3لأ،،*لأرم،*داد61ا!رول16+اد3 + Y!د،ارا1613؟!،!6د6لال!6+ار!ال

7،د*ياثمل!،ر،!"6،811631رلءر،!6،أر!الا،1ثاا!6!!،ل!ءكمد،+أ+(

!+،116+،،رت*،!!،6لااء3ل!،لأر61!

6+أ63!ادل!*ال!،لاار،ا)ا+د،اI'ك!*ا!+،!ل!ءكم،+،*11( urn،3!173لاك

+،،1+اد+لا،11ىل!،+ا،71،د3،لا3،61+/+لا!6ك!*1،ك!1را6ءدل!ال!،++،،1

63+،+16+الاوللا،1 11)10.m5xnIDlyl،

ء*ا6،1.+،،اد،*ا،ا!لا!6رل163ال!،لا
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اا+3،،كم،1*االلأرم،ألاراى،1كاا،6،داد،631اد،1ك!.6،5ولا*،*!م!*،+لم21

ول+،6،1.+،3ا+،+أ316+اا!،ء+ال!،)،لاد+،كم،كرللأ،)1

0،،3،لأ+616)*لأارا+ر!اك!،6:1!!لأا!مللأء*ا+،+أول( 51x1(63(دا+كالأ،

+للأءر7.لأ!ء*،6،ا+،،دا+اا+دا!ا781،1ءدلأا،،لالي)ل!63،ك!،ك!

6األا xo,,-!داد،،را*ر،1+،1ل!"ك!دك!+،ش+،1را+)،1:لا!،،*،دالا"رلأيمث،

+31+176!ر،للأاىللأ،1،ك!ا1،*11،1للأاnave!61+ا!!ول،+ل!ا,v5،6دارثها3،

.*)+،،الألاا23+

ك!+ارار)ول،1ث!.!ا،6اءدللأ،1ا،!،ل!،73ك!*3ا+اد،لأ،لأ6/3+ل!1،،!لا،ا*ز+(

66++ا،+ل!د+الا!6،+دا+د+ !++N،6ءاللأ،+ا16دلأ،لأ+9+،،5،،+،لا+»+

ل!،+ا+*++ا516ل!،+ا6،د:6Unixك!،،لاأ6+)،ا!7را3ول

3،+6+3!+ا6ا+ك!ك!+ء*+،؟،اا.+ل!د+للأى6،+راولده6ك!+،ل!،،ال!رم)،ك"

ا+ل!،د1،ء+دد:6ءك"++ا+،،36.داا1663ك!+؟ا+ك!،ل!،6د-31،داث!ا"6+اا+!م
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ك!76د،دءا+د*8!م

اءا++،،!+ءاا+،+ا!6ا+ا!6ا+،+ا!6ا+6داىرل!،عهلاد!6++ءل!أ*(

ا+!++1131ولر7ك!*د/داد+31/ا+د*اد,ma:ا+1،ك!ا.د،اد!+،كاا7لا51)د،،+

*ا+اكمااول**ا+ك!اااولءك!اولا+*،11ء+لها*اا+ءا+عهاكا/ا+اء+ا+د+اد+

،*،+6-ااد،+/ادل!ا،ء+،+ل!،ك!،ا+كا*ل!اكمااءثمول،1+كم*ا*ل!"ا+د!ك!

كا!،لر6ا،،+اله+اءا+!++،1ا!+،+ا16!+16!ا،+ا+ا!6*16اىفى

ا*،+ا!6ا،،1)،ا+-ك!رء!*الااك!ل!ا/!*،6ا*را،ول،ثماك!ا+اول13ONادا.+!ا،له

ا*!رطاد!/،1!+دهك!31ا*ايم+رهادك!ا*اءدول6ء،13،1)*6ك!،*ا.ا*6*اء

./داكم،ءد!"اك!/+1،ار،1،ك!

ك!+ااد!1،ك!+*6،1!+!ه3ول++ك!اك!ا*3++،+!ا+،+16!+)6ىاد6!.3(أد

،د++.+6اى2+*6!66،63ادىا+د!دعهدل!-+!1،*6+ك!+د!ك!ا،1"1،+ك!،

!6+31 mm**+*،1،+1،1،ر7, , aw*+!ا+6ادى*اد+6!د!عه3!*-اولا6++ك!د

6+ك!ول+ا1*د،ا6+!فىىأ-+6!+6!13 ! ' D!ا+،*ا7!ا*ءعهك

ك!د!16،ا،ك!+،11رد!اك!++ك!،1+لا6،1+رد،***ك!اد+ا+،،++ءا*16+،

+،،دا+،31+6+اول++!16-،+*+ء613اك!ولا+ل!6د+!اث!"ا+د+ء+،*ك!+6

.+ء)د،+ولك!31"*،دا++n-is-6ر،*!م،*1،1،ءك!

ا+،+ا6!ا*،6+يم،+اك!اد!رد!،)د!-اياك!ول*161!+*6،1لاد!د!("

(1ك!د،ا*++د!اكمث!+،11!ماا*ك!+1ك!+،1+ا+اك!1،1د*+اك!د!،أءك!+اا*6ء

ك!،!د!*د،-ا!،+!)دهاكاك!+،،اد،*ا!،،*+ا*6د6*،6،1ول،كمءد!2،*61.

،،++،اد!عل،6،ل!رول،ك!ولد!+ا+-ا!،د،*)ده،16ل!3ء،،++،ادا+)ا+د+اء')،Vدا

رءلم!ا،*-ل!،6،1/عم3ا*،افىا*،،1اك!،اء+،116"اك!،1ك"8+،1ل!ك!،اد،!،ك!،1،،120

+ى+16*د!ك!،د!!ء3،*+3،د،+1،ك!+،؟ادا+!در7!!،،ل!كم!'SOWول1د

ك!،ا)+!!3*،ا!+16+!اد!،1رعدرا،كمع!اء*،1"ااك!7دى+6)1ك!،1«+)ا*ا!ك!ا+!ا
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*76فى*ي7دكلا*"د*

61in+بلأة!،ء،؟رmax+لأد6*(ك!أ + s6ارلأ+،6+ك!6.3لأ3++ا+دلا!+ا

"،!++ا6ا+دللأ!للأا+؟ا+؟،*6/1بر17!6+د+للأد!+،6+ك!،1/لأ+++!م،6+د

6"+،6+13+ا!ا+،11،!،دا66للأ"+11+؟ك!!اا،را،،++ا6+د1،ك!للأ،ل!ك!+،6+د

لا،3.،6+ارمال!ا،+ا،+افىا66للأ-3p+للألمر+66+د،+؟،13،،،313666)1للأ

+ث!6،.،ىددعلرا+ا+للأ،اء،1،05D+ا+ء؟++،+ا-ردللأ+؟

+"11n+اار+لا+ا3!م6+،للا3+.ا+اار+*،+6+دللأ!+ا6اول+للأ+،+3ل!،دأد(

"+،+6،ر+،للأط،هردا+،،لأءا++3،1ل!را،8رد.ا+ا؟ر،د6للأد+12،13،"+د

71ر،++اللأ7116،؟،!م+6+)،ء++اللأ6رل11+،!)+اء،3اد،ه،6+1،+يم!،هدر

+ك!6،.3+ه،ىر؟7،يم،1*ل!،*،لي)+ا+ء؟+د-؟،+ادللأ+ا،+ا؟ا+ول
،ر+16،1+ر!3!61للأ،فى3لأا/7،1+،د،فىرد-،"3+11للا1،"+!اللأا،1

د+للأ،اء،أ.)+ا؟ا+بأ+اا+ر،.+د؟+ا+د،5،7ا+رل!.+6)+

،،لا؟،"ك!،ا"+)،،*،+6لأاء+ر،*+ء+3+.6،1للأاول+للأءول11،عل*+للأيم+(61

6،3+"+،،اك!6++ك!،)3ك!،++لااعماللأ+ىالا3،ك!،ا"،اد1111،3،6للأ1،لا،ا

1+ا/+ر،)+ل!6د)+ا+IV),"6الا+ول6اال!ااد++،3+666+6،ل!الأ++يم

mi!+ك!6،+؟لأدا+*+ه + i636،1ءاك!،1+6،ا+ر+!-66،8ا+دا+رء.،n

ول+.،رلا!الاwin+د+ل!ا،6،1لأا!م،دالا/*+136،در+ا!اء3؟:7اء*6،لا؟3لأ

يرا"للأء؟)!،ل!62للأاء+ا"رع)ء+ا؟ر1لا+!،للأء!*+للأ*،ك!،6لااء،!*3،1

+1،،لا+
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لالث

*076؟د+،،ء،د+

3 ]،7x+ل!ه،دلأ،،طلأ،1ل!،ك!كاكا7دلاه6،15،ل!داال!،ك!ل!)؟د+ا؟د+1د،

6؟لأا،ث!،6+0اول؟،33+ك!!++1/داء؟دnoon:*ك!ط++ا!ا+8د+اء،ا+/+اد+

ك!،،لا؟1.6د66*!مantدد،ا+*ل!ها++!ك!+أد؟ه)1+د،ول.+ك!ل!!ك!،:ك!ا!6

+ك!ل!!*6+/،ل!ولل!،*د*ا،++طك!*+ول,nunلا،دكمالاللد+طك!،لا،د*+++ط**

،ل!ءال!،ك!د!ا،

،+ك!"لأ!ل!.!،،ا"!"+ك!ى+!ل!،ا+*فى!ل!،!،ى+ل!م+infix،را+م!!"1،(دأ

ل!،+ا613د،د1،،18د،ا+!أأء)!،ل!أ611ل!+اا+!+13،!ل!،ىا+للأ؟+،6؟لا

ل!)16+ا!ل!،الا+ل!ل!!1،+ا!1ل!+ا+اأ،،ااد*-!،،3!،ل!+7"ل!3اط+ل!ل!!1ل!6+ا

لا+ل!ل!!،رل،ل!ا7،11ل!3-!!رل،!!،للأاط+ل!ل!6ل!لاء+61دا3+1)6ل!د-5،ل!+7

.ا،،ا"!.6ل!لاء5ل!613ا++!!،

1،1+noo!لاد7ك!د+،++/\دااط+ل!ل+v1'!ا،ك!613،ل!3ءلاال!ا+،!+ور-ارلل!،!،ل

ا+ل!ءلأ"+لا*،،!د6+لأ+،ارل!+ى،ادك!6812،1+د*!+ال!6لا+ل!ل!،ا3ى+!ل!

لا؟6،++ا1+ك!،لا+د،*+ل!+ال!،دأد،1!ا؟+ا،!!ال!لمل!دلا،!ءد!ك"،ء317،:لا؟ك!،

،دلأ،،!لأ،ال!،*ك!،ك!ل!6،دل،3،ل!ءاال!،ك!many+!كاد73،!+؟د+ا!ل!73دال!،د+ا

16+اا،ك!+لاا،+ا*،ك!لا؟ك!،+ا8،6+اا،*++ىك!+.Pاneo+ءا+ا،+ا++"رلل!ا!

++ء1!.،ا

،ل!ءاك!ا،ل!3،ل!،*ا؟++اا+،،16+ا،+،1،ل!ءاال!،*ال!ل!+طا+ولطك!*+ده+61(

د"+،ل!!،ل!طا،ال!،ك!ل!رلا3د،!6د"ا،)"ا،ل!ءا-،ل!ءال!،*ك!اال!ءا3ال!،ك!

31ل!3؟ل!،رل،!Dا،ر7 env ، N،لا++كاا36رد"،ل!+؟د++د،+.ل!"31ل!كاهـ،!،!3ل!ءا

ل!+ا+16++،لااءدللأ)6ل!!لأ"د،6،36+.ا+أ16ا++،،ا17اد+ا!+ادل!+،ثا+،.+د+،!

ك!د،د؟+،+ا+اار7،ك!د+اد،+،ال!،*ث!+،ى+ا3ل!لألممل!6كم3ك!،كما!6.ل!!لا"+د،

ا!+اد!6ء+73ك"ء+6الأك!7د،66+ا.ا؟ااد++!دلا+ل!ا+ط،+،،61ل!،*ك!دل!6

+ء+ل!د+لأ،71+،6-6،6دل!كم،راادءبرا!/دا*،*+ء+ل!++،+،6-616لال!ا+اك!
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ئمثئث

*6ء+،،!فىء38*

كالأ116،+،وللا6الاول+ا،*ولك!الط/لا6؟*3للأدا/16+للأ:*ا+دااءك!*اك!د!أ*

،،فىا,yam!،،13!6ك!ا،ك!ولىء1،ك!،6+-+،ا+،73"+د1،*للا*ك!ىول،املأ

للأك!.+ولءكاء*،1د!ا*1/د*اا،6للأ6ول

لأ+،اك!ولى!+!للأ-+،؟+،6د"+دللأاV**ى+،ءا/،يا+لد:ى+ءلا،+،2د('

للأ.اءدى،6ثلأ«+v+ا1لا(اولد)ى،6ثلأmooك!للأولدى6*+

+،لا2،.11)،لأ113*++د3للاء*!ولىث!ا+للأ/ل!6،دللأ،ا3.ا+ء+،للأء؟أ"أ

Svc.ا+ء ranد3للأا!+ا161د؟+wit1)ك!ءىدما+للاا+6،ر+561"1،،)16ء،ولا

ايم+لأ،ول،لم!ولهولداك!+++ءىءك!*ا+للأا+د6ول:ا+ءلا،+،ءNللا+!م!لألا+!

للأ+الاد؟+ل!ا+؟+3دءللأ+اول+لا،؟!.ا*لي،ءالأايم)+اللأل!دادللأء:+د6ول+

+3ءللأ+للأالاللأفىد!م11ك!ا!د3للأ!

!ما+،للأول،.+،لأا+*لأك!ولى!m+للأ/+at.د؟+اول+،لاول!ا(7)

*ا+للأا+6اللأللأد!لالا:لأ16لا+!اء+،"للأول،.+*)دد*ءىء*ا+للأالأ،الا!.+د؟+

ا،ك!ل!+يم/،+ا+ك!ك!ءولىك!ا+للأا*+!.،!دايمء)6+.دلا+للأ+ك!!)ىثمولىء

ا،لأء!ايمو؟13

لأ"61ilia"ك!-،!613،فىكالاا+ول:!6*+اول*ألأ613+الاءاى6للأللأ+()

!+ء61+31للأ16+ا163"لأ-15،،1!اد*1،+،6؟+.6لارلأ!مدا+!م61*+6*ا!ا

-+6)،الأ،د+ا،،+6!+.ا+للأا؟د!61ك!هلم،++اللأ،3+لأ1+،6؟+.6لاللأد!م*6اول)

33للأول!اء*ول+-لأ،،)6للأ*،+لم6*د؟*،+اا61+أ.دللأ،،11ا+++اد3ءللأ*ولءى

،،++-،اللألأ+6*67+ا+ءا6اثافىا/!1،+!!ول+،*د6،1لأاادللأاولا

اءا+لأ،6د+اء16كى611ج*،++ك!ولولى-6!"ا!مللأ16لاء6لم1،+،16+.اد6+اد

3-الا،ى!+،+!ا*;6،!لا،فىا6اءا+ول++31اءا+6،ولفى6 »< nللأا6فىا،اد

ل!+*ا+؟لأحمىيم)1أك!)!للأ*ا+ولدءالأ*!اولول-االا6د6دللألأ،،1)اللأك!6ك!دراي!ول
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3ولااء-11ك!7د'3V1لأ،،للأللأ،ONا N6د-،ا*636للأ+6الا،للأ.،+اكم31*ل!)33)لرلاء،

++اى،+7،12ك!+1736اهدء+ا،للأ*!.Unix،+61+6+،افى+.*6،+لأ،لأ+

اد+.ك!36+لأ،1+13،ل!6+-للأ

+،كما!+لاا*.+ث!56ء3للأ+613!مك!،6،للأ*6،:+الأل!ا*6+ا6لأللأ1"

ا،ك!للأ+ءاط+،+1+للأا،ط،3،361+611ولالا++رولول!،*،دمدللأ!++للأا67

.+الا6*+،3ءافى!،ك!،3ء

ك!*ادا+ء،5للا،+!للأ-?ر+*اللأ617ء+اء++داا+اول+*الا،،6أ،(

+).ا*،116ا+رم،1ك!الاك!،؟الأ،6للأ6لأ*ولpins*ثد،1اول،!لأ،6الأ+!

77!،،3!ك!للأ-!+ءللأ61+ا!+ولا++اء!،رلا3(+أ ova!للأ6لأءا/!،،+ا!،ل

رفى)كار!16*ا،اياد،16*ا؟دا*؟+،5للأك!،ا?ر)-ا+للأ7ول+د،ول+6للأد،.

6own+الا.،للأ!3)كار!رء+ا!اءك!))))oللأك!،1?لأا-للأ6اء+ا،،1+ول،للأ!.

+6؟لا.+ك!ى++،،للأ!،3،،+1،ك!اا!!لأ،)«v!1،،31ى1،ك!للأ-ار?+للأ716!م

للأ،،+ا+ا،د،اا،للأ!ردد"د،612،!ا"6ءولث!،1ل!رم)+-ولللأ+613!مك!،6للأ1

لا*للأدك!،*!للأ،!ركارددلأ*6للأ1،اك!ل!-+ر!ء+لي61+اول!،ر+اد++6؟للأ.+لاى+

فى+ا،*،،+ى،+للأ،ا+د،ء،"!+،36الا

!ا)د،8للأ*6اللأ،1،621اولول3،لا1،3للأ*ر+-!ءللأ61+ا!مد+؟ا!اء3!اك!+د،1اأ!

+،د.!،،،،16!،،6،،1+6ك!3ل!!للأكامر3ر11*للأ-اد!!للأ716ء،3،++!للأ،

!1961،3،1+31لا،ك!!للأ!اon)1،لأللأ-!+!م716Vول"،ر667+ا+للأ+ا+ا

+د؟،!!،!اك!+113،!6+د+د+ءللأ."!ااد،66!مك!.+613+للألأ+دللأا،!6ا،فى+د

+.+>o،ا6+،ك!اللأا،!ا،،ا+للأا1ر7ك!6الا،6اد/،1ا!!م،دلا!ه!اك!للأ،-،+،د+االلأ

.+6كا+ا++لا*دللأ؟د+،12ا،!ث!+I،ء1،3للأ6افىا،DV،!3)8،ر،!،،61)
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(2.- .J Payne Smith: A Compendious Syriac Dictionary, The Clorendon Press

26.Oxford.6791 P
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.57--!ه،9991الظمرضحاممه.?IA'adصيةالنمرقبلا،

99ص.7891لظمر،ارافت،عمميدمشةليهوديلأ،المعيداعبددحرمممدد-(9

fl'l'627للأ+،++أ؟لأ،7"دl11هالمد++ءللأ-(ا" VV،لا+لأ،1794،،!!للأا6،،+!ى،!،+617+ء

وء3لملأ،0،7791للا،،ا6!،!،ر7،لأ+لأث!6لا،،3لأ7أ،ذلمول3،6،أر،،"!01ر-(11

ص،7591الفامرة،،رادتسبدمكتمةومدامبه،اطوارمالإسراليكل،الدينيالمكرطاطا،!سسد-121

ددرالى/محعدترجمةالايمالى،عصر،الرادعالمجلدمنالنالتالحرمالحصارف،قصلاديوراد!ول-(13

71ص،7591والمنمر،لترجمةوااشاليفدخنلا

/القامرهوالتومع،للسنهرالماردارممطدرما،خلاكمنيلاالبهودعلىامواءديا-احمدحمدد-(ا!

.701ص،1991القامرة/والتوزدعدنسرواللطباعةالماتمر،والصهيونيةالتلمودهـق.اسدد-(51

801مى*1991بيروتدارالحيل،(الناسالحرءالمام،اليهودىالتاهـدحممادرطعبة-د16(
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يسالتلمؤالمرحلشفىىاليهؤالأدب
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ششردارالنقادةالتميمة،الساصيةاشو-وحمسارةظربحيلادراسأتحسى،خلبمةمعمدد.-117

91.ص8591،اوظمر،والتورء،

57عى،1891،الغاهرةولتأص،العامةالهصريةاأهبثلا،البهؤحمدادهجمالد.-(18

دار،اط،اليهرديالديني؟لتراترعلاقتهاطبيمتهاالممهيرثيةالعرصةحمن؟خليمةسدد.-(91

اقصصليهاطلغواحتىالىظخأماتحبارصمسادمةولتيالوومارضديناأدمريتزصممصان-.!(

بىا-*ليوحمادد"صاسمه!بوواومريهـتهف!نملهبصدولكىالمنتطدالمسيحذ-طىواصتبرالهخلمى

رأسصلىوحان،المبلاد!الناديالقرنفيهانىوقدالكداصامن-.دابدحؤأليْ"المجماوعوحصا

وحارصسريار،دضدةالروصارسدثورتهببقوةصاددهالديصقيماراديايموهالدينالحاخلمات

ام35عامرفاتهوحاش!عدلوهانلمدالرومارقتلهالهدل!سيحة

مرحرمعدالا!نمواتظلغاهرةاوتواتدار،اليهودياومكربالإسلاميالأثرقنديلاأراروصبدد-

.nص،9091،لصردامطبصلا،وأدابهوتسلسلهاصمدمالتلمود،مويالبو-شمصولى-

.ا13ص،اناصقالرجعطاطاحسد-

3!"ى"لأ-11-(!ا 2، n77ولم ، ?1?V1 Ti13لأذلم.،849،1الهـا،،!!6،6ش3الأي!ش

!!)-aصىء991!،دصنق،دارالقلمصد!(،الإسراثبلبةاوشحص!يةطاطاحس,,

I?13'631:1ا1W"،!لم6،7*،36-3!ا 3 1W ، 1Oث!،/6،لهـاi84'Y ، ,9891 .11mbo

،!ص،8!91يماير133صددا)المحللأصحلهممال؟التلمؤحجارىدهصىمحمودد.-ا،!

7.uerbach، The Babylonian Talmud. .U .S .A .4491 P

!8صالاسراثبلى،الدينىالمكدحس.د-

11'6لا،6ت+.+ارلا+*ا3آا!لا73؟7ا7،- ، : fl7لألأ+ا؟"للا6*6؟15لأ1دloin

د!،مى/ا1.1الصرص،مملمصةواواده،وتسلسلهاصله،التلمو،موياليوسصنصصور-

118ص،السابقالمرجع،للأكقأسد.د

19صالادقالرجع.طاطاهسى.د-

8105891,,Vol..I Cambridge H7 rvard Universi، yا"4!ل!*.Foot More
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التلموديئالموحلشكلياليهؤالأدب

020.TheMishnah. Oxford. The Cloredon Press..3391 P32ه4.لا،ول(- Herbert

.6،2!لالأ06911ه++،+دك!+،دس+ر-6!دلملأ++6لاا،3لأ3"،لأ"،6ك!أ،3لم2لم3لم!لأ-(+

6.65!لم"لا،او66د،ول،66برد7،،3،31!لمحلا3لأ6-(3،

789.1،أ!لاأ06،أد+ث"+مدلأأ6،!++لأ"3606،+ا+للا+63الألأ،176،سد7،!2!3لهـاث!؟أي!ءلا-(35

.128ص،8591،الثامرة،المغتصراتالمبربةقامومىسلاممحمدنممبارد.-+(

سهاحلتسمىالمصلعلبهايحتويالتيالعقراسارللمفمهخلهءالبق-حاثوحبدحر-33(

اكتمموتوالتكرارالخلدولسدمالتنمرش،3الحلاصعنىتحملوميالشنويلا،المقرةبمحس،كالا6""ف

الدالاسريالصطلعواستغدمتالننوبق،العقرةدطببحتهاتمنىالشفقرةحلملاعلىالكتا-مداحلا

38.صواداء.وتسلسلهاصملهالتلمود،موباليوسصدنسولى-38(

.32لا+لالأ،8891،!داد6،،،د36للاد!6لا+6ورد6اد،!داد+لام-(93

دقملا+حامىالصيدومداياثصيس،اوقرعةسممىفارسةوميدوز!هممؤجمعدوربمحلط-.،(

ماطلى"الوببرالمارديْبالقصماهـعلىسيهؤوتحليممهط"2حايومؤاسستيرْ

الشربمهعلماءتمامتالاسممهداسيتوالشالأرواعفترةبعالميناحرمما"ومليلشماى"-((ا

دمسىاوالسيحميلادقبكى)1وصمبؤالملصايامالرمميةفترتهماوحادتالنيناتمينخلالهاالبهودبلأ

فىشماىبكىولمم..3-3.ق05مىتمتدالتىسالمترهلنسهايالحمربةالوسوعةوتؤرح(تقرسبأالوقت

دحتفىالأحبرالرثحملبلىمعحثوَرقدالديوهـمابىسا-دماربللهليلالناديالطرفموالبدايلا

امةوالصالتشدداسلوسشاىاسسهحديسماالمبدسر،اراؤهتشكالدىملأيل،صلىثو،ثاءدمدتمالعترة

علبط،!طلصوابحمال!سمةالدينبة.ور،سضبم!ؤدوامربدبهمىحنبردردهعلىوفتا،اهـ،ساراراتهمى

ل!هارة.I,المحادةاحكامعلىدتردزالهتمدنهـماى،راءوسمكلمملمهماسم

!سم،!صنورةعمرماحسمبررساللا،وتحلبكدراسة.المنساحلالصالسهوديالتشر-بالتطهر-

!،ص-ص3!،9111لالقامرهاجاسلا،سلأدااد!لبلا،لنرقبلااللماتا



التلموديشالهرحلضفياليهوديالأدب

59ص!لق،االربع.طاطاعسس.د-(!!

tr)-واسدملوأدهىاتممهنى6لالاالعبريةمعتتادللمتىالأ!6المادةمى6*،3لمالأرامية!لالكلهلاا

7.343,y Jacob: Talmudim and Midraschim,Leipzig, .F.A Brock House,,1876 P-علا

وستر،حثروغطىتعنيالنيغمرْمادةتحتالعرديلا،اللعةحد-عمموجودةالمادةالىودرو

01ص!،المحيطلغاموسا،العيرورامادي-

13.ص،المابقالمرجعديورالت-رل،!(

611-(،ه ,,o n73،لم3يم(5لأ؟لأ,m،!77لاه-7الألأ66،لهـالم0004+ا،67+لما،.ل!6لا)7291,

!8!سى،,amلساد،طرادلس،سرس،احروسالسامبلا،الحصاراتمعحم،عموديهنري-1،!

-a (tvالاسلاu.,,,,3ص،9891،ميروت7.لمللطلس،دارا،وتماليمهتاردخه،لشودt.

vm9'1"?S.لأ-ا8" SnnSna: rSn'، nv

,T?'rpأ،nللا"!71!ألأ-ا!1 r300333لأ،7،+،ذلما

دارالمظ،حطرياحمد*.بهاوعر!دضرها؟اسامريهالتوراةالهمورياطحقالحسئامو-05(

.17ص(IiM،الاوليال!بةالألصار،

.02صهالتامرةليهوديلا،الديادلااتاريححسن.حليمةمحمدد-

-لM11?-"-انسنالمدد-لنرقية،االدراط-سحلةوارلهم،لماسربولىاماولر؟سلمياد-511

67(52.- George Foot Moore: Judaism, Volume1، P

29ص،8591،ديروتالنطلر(دار،لتوحيدواالوثنيةميرلتوراةادي!سهبل-(53

-(54 - Leo Trepp . Judaism, Development and life, Dickenson Publishing

DI71'6ث!دلأ-(55 'D TDt7p،+،+003.ذلم.76،2717د

003مىالساسق،المرجعظاطاحسى-د(!ه

وسة،مثتمهاشاسة،الطبعلا،اليهوديالديرععالعاصرةالهللالماروادراجىاسماعيلد-57(



التلموثئالموحلسكلاليهودىالأدب

للاصملاحدعوتهمدطرضورلأنهمطزاالأرلودحسينعلىالاصط!حيوناصللقهلصنلالأرثودنسية-158

والممسحب،عليهمحنمتالطلافلامنهاقيعلدي!وسل(نهالامسيحياالمصطلححونمنالرلحموعلى

الأصل،يوناديلالمطةوميالاعتظدالصمحيحْيمنيْالميحية

!.هصى،اليهودياسبشلتراتطوعلاقتهاطبيمتهاالصمهيوكليةالحرحثةعسمنخليمهمحمدد.-

عالمسلسللا،السياسةودصبةالدولةتكميربيناسمراليلبالديتيةالقوي:الشامياللهعبدرل!مادد.-

.*ص،991،الكويت،186الصددالمصرفلا،

69.صالسابقالمرجعالضاروقي.راجيا!ساعيل.د-(95

الهخزومي،مهديلرجمةالقار!اسماميةاللصلتدعواليمدخلوأخرون،موسكاتيسبتيمو-06(

!6صبا،3991ديروت،طا،الف،عالمالهثلبي،الحبارعبدد

)61-66 »!s56لأدلم-،6،وللأد6لأ!"76،++ا3،3دلم60651د

!8هى،لصبريةااسةوخصانصتطور/الشامياللهعمدركادد-!!(

ا،ص،8791القادرة،/.للنشروالتورردارالنقاهةالسرياس،الأد-تلريخ.واخروننصاملمرارر.د-63(

.91صى،السابقالمرجع-!(،

8.صى.ا91،،حوصينايصمطبصةلطا،ادهريلا،الضصةبالتوطلةعلىحستىفراد-د

018(65.- Jacob Neusner. Rabbinic Political Theory, p

)66-لا7حا؟"ءاع"38وؤض2+5لاا2ح!44

i"178صن.6991الظدرة،مقاردةوصمصيةهـراسةالأديالىتاريخحسىحليهلأمحمدد-67( i

5?5+؟ل!لا!!دأ؟63،الا-168 ,j?i?l591لادلمء

73.صالاسلامألىيةاليهؤصالأديانمعالإسانرحللا،الديىدورالرحمىعمدد-(96

007،،لى-)،،لأ2

ا!ا!ص.!"(..،عيوموالمالتور!للتشروميسالى3التدفلسعلنتاريعبمضدمةمني-د.رياد71(

2)v-!+1404لألا!،لاأ،6،لأ+6!7لا3+لالا1*،ألالم-

918-(73.Peter Schafer: Geschichte der Juden in der Antike, s

الودا!عددترجمةالاصساختلاق،التاريحبالضديمالمهداسصارتوسوى.ل.توماس-!17

كا..-992ص،!...،للنقادةالأعلىالمحلس،حسىحليصةمحمد.دوتقديمدةمرا،علو!



يشاهامالمؤالمرحلهسمهدااأيهودىالأدمها

)75-+3+1316،7.

علىواعليقترجملا،الزواحعقود،المحدادوأبراعيمليلي.دالزواح"عتودمبعت"ترجملابجعرا-76(

.ا8!ص،التلمودوسارثهاانناسار

،،ا891سالقامرةالترات،ار.اليهوديلدينيالمكرا!لاالإسلاميالأمهار:مهنديلاحمدالرارقيعمد.د-77(

)8+،5؟ء2لى،ا"،3ع*لاة:!ي44لأ"ع!ولأأ+4،*لى"""،ح4*ا!،،34؟42

اسها.،الصمحةاشاسقالمرجع!ندهابهلالرارقعبد-د.08(

ها32؟-)؟لا؟لاا34حبها!ه؟8ءاءها،أا؟ح،؟ااهاإ+إا1،هـلأا34*اها"،لأ،لأ9،051إأ"؟إا.

7اص،اشاسقالمرجعاورالدي!الرحسعبد-83(

دار،3م!،الله3حويسميدصثملأ،حصو!والاطيلالمصلامحتانق،المقادسعمودعبس-18!

.\6امى،5991،والترجمةوالننبهاواتثاتهاللطباعةادسالام

956-(85.The Interpreter's Dictionary of The Bible, p

86معك!)ح473!ى!و.اس!،لأ،8لا3

الله-"شداىاْأيل!نحايحيت،الكنغادياشاايرتحتامههملااشطيةدد.ماراديونااةعداقد-87(

ههسىعلىمحمدااطرد.10،لااالتكوير!لأطهاها،الاصمسهدا-السلامعايه-لإسراعدمالقديز

رصالة،الباب!ياسيمىةالعوحتىموسىطهورممدأسؤلي!بميعندالألومية،الهوارياحمد

013مى،،8391شمصىعينجامعه،الأداباهالملأ،المامركيلأاللمهنعاسم،م!شورة"طعاتوراهـغير

.،-مى3،البهوديةالمجبدعبدبحرمحمدد.-88(

181-?,A..*اها!ادقاالرجع:تومسون.ل.تو،,TtV.

.-286،مى،8!8،1،صالقميمةاسايةراتالح!-سستيموصم!تي09(

علاالأ:حسرخايغةمعمد.د،والألوهابميْليهوياالمهدرير"وتاربحوحصالصصماتابحعرا-(19

iv)-ادطر،يهوهـ!حروسطاتاسموْالحرطصمااملهاتاسمادلهاليهوءالقدو3المهدوسممس

لاشرسبسار،سوداحعليصالحترجمة،المسرانيليللمهامسالمديمالتاريحتومسور.ل.تومابى

ا،!االحددلداجع،8،!مي،،5911ليروت،والتوس



التلموديضالموحملشكلىاليهؤالأدب

احم!محمدد-؟لصصواش!ر،11-9ص،اوربقالمرجع.المحيدعبدبسرمحمد.د-(39

ايض،وانطر.!13مى،السابقالمرجع:لهوارىا

،بدراىسدترجمة،الأولالمجلدمنانديالعؤ،الأدديالنمرق،الحفرةطصلا.ديوراتول-

.9+8+،صى،7191،والننروالترجمةادتاليفلحسة

913،ص،6991،الظمرةيلأاسيال!اليهـؤتارلحح!نخليمةسد-د.49(

.13صى،السابقالرحع،الهعبدمبدبحرمعمدد.-(59

.ا!2.يملأ،ه")+7ك!6ألم+.ه!ا!،ألأ،،03+66.13-(69

9 V)-الدينهمدمعملالثبتط!دا،!اضطوسسينواحدصالمثوثةلمليااالمسكمةالدينلامذماسر!دتولى

طيهاصماسثلالمدينةونحوق،دالسيصاملهاجميعويقتللمهاجمتها،جيتىيرسلللاو&ىدمبادتها

(02لا؟-؟+)؟6771!6لا3؟لأ6،أللا".،لملا-

يصنا،اث!روا،387.،لأ،ه!ا،++307لأ3،!،11+لأ؟7،1،5،34!ا677ر5-(89

0223.Judaic"! p-

.033دسدا،911Iللاوفياو/7!.لخر3ا-991

15،42+الاأللاد-(001

33-6+!3لا-(101

.18صء،لرا-االهجلدصلنالتالحؤ،ا،الايمالىعصر،الحسرةقممة،ديورادسول-2011

3.41لملأ،ي!663،للا737لأ"36لم.1ا!لهـاأ*3"663!-3011

المارديالتاثيرتحصاسنحدمتهقدالشاعمريهاىالترحيسهدامىوددو،4011-03+67.1514

501).7.5-DW

601)7-، ,01 ova،ل!صثطروا

402.p،؟George .F Moore . Judaism, Vol-

70O)-اايدالالصدسي المرطار .الرصاسممىلأولالى

.617*إاسم+الأولالىصالحرظنرمطما.ياًسش-(801

الضويسنىشداى-(901

.الحنودرسادمالتوراةجهلرساصداتومنلجنودادمميتسماوت-0111

؟85لأيملأ،!!،33"7أر7،!لأا++!31.3/1+الادأدا-1111



التلموديترالمرحلشفيالسودىالادب

.34كئ.،للا!3+الالأ+اا،(لأ!"ااك/46+الالأدد*-(211

.2228*ك،!63نهـا،لا6!اه،لاهالأ.،ا(5.11ر+7+،51-(311

.II)-والأحرىبالمرديادسهلءاحدامماا-يهؤاملاكءثصرمماوؤمدب!نينلإحدىاسمسوخو

tn:re:15بنوعراجع،الحمليلاالمنطقة

ا،*دا+-6111

،وادطرحد-8.،مىالماسقادرحع!ويالبوسصنمموى-د117(

0202.George.F Moore. Judaism, Vol.,2 p-

5!3ص،الأدديالثرق.ديورادتول-(181

.291،صاليهوديلأالدبادةتاربحسىحليمةصمد-د911(

192.George.F Moore. Judaism, Vol.,2 p"(-

!!،صالماسقالرجعالدسوسيثاطممني-,?(tا

دنسها.المععلا،الاسقاارجع+بورادت

.015،صالساسقاارحعحسخليعةمحمد-د.3!ا(

؟3.03لملأ،للا!1لأ!،3د!لأم-(ا!،

1923.(- George .F Moore. Judaism, Vol.,2!pا
!6\)- 1حزقيا 1 J!ا-t?،لصصددطروا

!7\)- !2-!181حر!يال

nn)-111ص،ومدامبهأطواره،نبليالاسؤلديميالعثرا.طاطاحسد

151-دا،ص.الساءقالرجععسسىحلبعةمحمد.د-ا1!ا

.sr)-الهاودلأااعماقبملحالأنمسهمدقبواوار!-،9عاموسب،ردطالىصاالحاحاماتاسنند

422ا+ك!131-3(

025،12،اه-!13(

ادطرد،الررطديالتانيرتحتصارانمادرجاتسمبعأليحهنمنقسيمالىالاحنينسصبري-3!ا(

ر11*13+،113



التلموديسالموحلئفيياليهوالادب
147
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